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 סי אי יג א ע +  לטֿפעש קיזַײא --- יקסניפ דוד

 יי עי = טעברַא סָאװ ױרֿפ יד -- ןעזייר םהרֿבַא

 יי יי גָאלָאנָאמ /םיריוטקָאד -- םכילע םולש
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 יי... יי ןוז ןוא עטַאט -- רעש +ז

 ן, טל לאיש טא םידיגנ -- גרעבדלָאג חנ

 עי = לושדלַאװ ןיא -- טַאּפ ֿבקעי



 ןעגנוקרעמַאברַאֿפ

 'ארעטיל רעשידִיי רעד ןופ קרעװרעטסומ, דנַאב רעצעלרָאפ רעד זיא סָאד

 "ָאװִיי םַײב טפַאשלעזעג-רוטַארעטיל, רעד ךרוד ןבעגעגסױרַא ,רעטס99 רעד ,ײרוט

 רעד ןוא ,ײדנָאפקסנַאירוט דוד ןוא / ןיטסוק / ַאליט, ןופ עידיסבוס רעד טימ
 עלָאר ץשיטסינאמוה יד ןלעטשוצרָאפ קידנליצ ,"טעברא רעד ַײב, טסײה דנַאב

 ,טעברַא ןופ

 ןוא 'טעברַא רַאפ ןבעגעגּפָא קרעװרעטסומ יד ןיא ןענַײז ןטַײז רעטנזױט 40

 ,"ףקירעמַא ןיא רוד'רעטעברַא רעד; ,דנַאב רעטס52 רעד .ןעמעלבָארּפירעטעברַא

 ץנעבילקעג -- דלעפנעזָאר סירָאמ, ,דנַאב ןט13 ןופ לײט רעטסערג רעד ןוא

 ןוא עטרעטיברַאפ יד ,עסַאמ-רעטעברַא עטזיורבעגפיוא יד רָאפןלעטש ,"ןטפירש

 ץשיכיסּפ יד ןזַײװ וצ ןליצ ןוא "טעבוא רעד ַײב, טלעװ "?ענירג; עקידנפמעק

 עלעירעטַאמ יד טשינ ָאד זיא רקיע רעד .ןבעל ןרַאפ לגנַארעג ןיא סעיצקַאער

 ירַא רעד ַײב ןעגנוגנידַאב עשילַארָאֿמ יד .טרַאדנַאטסױבעל ןופ גנורעסעברַאּפ

 ףןעגנויצַאב עכעלשטנעמ יד ,קיטכיװ רעקינײװ טינ ןענַײז טעב

 ןװיטַאמ'טעברַא ןעגנולײצרעד סדלעפנעזָאר הנוי ןיא ךיז ןעניפעג ,עודיכ 44

 ַא ןַײרא טשינ ךוב םעד ןיא זיא ןװיכ ַא טימ רעבַא .ןטקילפנַאקױסַאלק ןוא

 -נעטש זיא ןפַאש סדלעּפנעזָאר ןיא לַײװ ,רַאפרעד זיא סָאד .ךרד ןַײז ןופ רעטסומ

 אקװד ןזַײװ וצ ליצ רעד ןעװעג זיא ָאד ןוא .לַאפ רעלַאמרָאנבַא רעד ַאד קיז

 ךָאנ ןוא םורַא ,טעברַא רעד ןופ גנַאג ןיא ןסעצָאוּפ עשיכיסּפ עלַאמרָאנ יד

 .טעברַא רעד

 ַאטנעמַאדנופ ןופ זיא ,טָאה טעברַא סָאװ ,גנוקריװסיוא עשיטסינַאמוה יד 44

 רעכעלטפַאשלעזעג רעדעי רַאּפ לעיצעפס ןוא טײהשטנעמ רעד רַאפ טײקיטכיװ רעל

 ןיא ןוא טַײצ רעדעי ןיא טנוזעג זיא ןעידיא עקיזָאד יד ןפיטרַאפ .גנולקיװטנא

 .הביבס רעדעי

 ןשטנעמ ןענעקרעד וצ ןטסטכַײל םוצ ,ךיז טכַאד ,זיא טעברַא רעז ַײב

 ןסיװעג ןופ ןוא רעטקַארַאכ ןופ תונורסח ןטלַאהַאבסױא טשינ ךיז טזָאל ָאז

 טוט'מ ןעװ ,ןגירק ןעמ ןעק שינעטנעק'שטנעמ ןופ ןטַאטלוער עטסעב יד

 "רַא עשירע;צרעד ךיז טעב'ס .טשינ ָאד טפלעה דלודעגמוא .ןטעברַא אתורבחב

 יד ןופ ללכ ןופ ןבעל סעניא טעברַא ןופ עלָאר יד זיא טרפ םעד ןיא ןוא .טעב

 ןזײװ וצ סָאד טכוז ?טעברַא רעד ַײב, .סעיצקנופ עכעלשטנעמ עטסקיטכיװ

 ,ה .ש





 רעד ןיא טעברַא ךרוד גנוריזיליוויצ יד
 רוטַארעטיל רעשידִיי

 ןבעל ןוֿפ ןיז רעד ןוא טעברַא יד

 עשידִיי ןיא טרָא עטסערג סָאד טמענרַאֿפ טעברַא טרָאװ סָאד

 ,ןעמינָאניס ,ןטַאװירעד ענַײז טימ ,ןענָאקיסקעל ןוא רעכיברעטרעוו

 -כירּפש ןוא עיגָאלָאעזַארֿפ ,רוהנ יגס ןושלב ןשינערעהוצנָא עקידהמכח

 -ּפַא םעד רַאֿפ ןרעװ ןיזַאגַאמ-ךַארּפש ןטסערג רעזדנוא ןיא .רעטרעוו

 עקילייצמוא ןוא טעברַא טרָאװ םעד ןגעוו ןוא .: ןטַײז 16 ןבעגעג

 רעשידִיי ַא ּפָאטיג ,םירֿפס עקידרעטעפש ןוא דומלּת ןיא ,ןתוכַײש

 !? ןטַײז 964 ׂשזַא רעבַײרש

 זיא "הכולמ -- הכָאלמ,; .טלעוו יד ךָאד טייטש טעברַא ףױא

 טַײװ יו .רעטרעוו ייווצ יד ןיא ָאד זיא ץלַא .גָאז רעטסֿפרַאש רעד

 ןוֿפ טעברַא עשיזיֿפ יד ןריצודער וצ ןזַײװַאב ןלעװ ןגָאלָאנכעט יד

 ןָא ץלַא טעװ ,ןעלקסומ יד ןוֿפ קיגנעהּפָא ןַײז וצ טינ ףיוא ,ןטשנעמ

 . ..םזילַאטיּפַאק ןייק ןַײז טינ טַאירַאטעלָארּפ

 רעטסֿפיט רעד זיא "דניז עלַא ןוֿפ רעטומ יד זיא ןייג קידייל;

 עטסשילַארָאממוא סָאד זיא ןטעברַא טשינ .ןבעל סנשטנעמ ןוֿפ ןיז

 וצ רעמ קיעֿפ טשינ זיא שטנעמ רעד ןעוו ןוא .טלעו רעד ףיוא

 ,ןשטנעמ ןוֿפ עידעגַארט יד סָאד זיא ,טעברַא

 ףָארטש ַא רָאנ ,עיגעליווירּפ ןייק טשינ ,ןכב ,זיא ןטעברַא טשינ

 יװ ךיז רע טליֿפ ןטעברַא טשינ ןָאק שטנעמ רעד ןעוװ .טָאג ןוֿפ
 ,טלעוו רעד ףיוא רעקירעביא ןַא

 סקַאמ 'דער ,ךַארּפש רעשידַי רעד ןופ רצוא רעד -- װָאקשטוטס םוחני

 ,גנורעטשעצ ,גנופַאש : סעּפורג יד ןיא -- .1950 ,ָאװלי י"נ 'רַא ,ךַײרנַײװ
 -ליופ ,טייקיטעטמוא ,גנוגנערטשנָא ,סַײלפ ,טייקיטעט ,גנוקיטפעשַאב ,טַאטלוזער
 ,טייק

 טל רשוי רצלַאיצָאס ,רעטעברַא ןוא טעברַא וצ גנויצַאב -- ןמש 27
 ,1963 ָאטנָארָאט ,דנעב 2 ,תודהי ןוא דומלת ,ךנת



 יקטנַאשזָאר לאומש 8

 רעד ףיוא ךעלצינ ןַײז וצ ןרָאװעג ןֿפַאשַאב זיא שטנעמ רעד

 ןָאט טשינ םיא ןזָאל ןעגנוגנידַאב-סנבעל יד זַא ,ןַײז ןעק .טלעוו

 יז זַא ,גנוגַײצרעביא רעד טימ ןבעל ןשטנעמ ךס ַא .ליוו רע סָאװ

 לָאמ ַא .ןעוט ייז סָאװ יד יו ןטעברַא ערעדנַא ןָאט וצ ןֿפורַאב ןענַײז

 רעדעי טשינ .שינעדײרנַײא ןַא סָאד זיא לָאמ ַא ןוא תמא סָאד זיא

 עכלעוו ,ןשטנעמ ןייק טשינ ןלעֿפ סע .ןיֿבמ ַא ךיז ףיוא זיא רענייא

 ןוא ...ערעדנַא יו רעמ ןײלַא ךיז קידנרַאנ ןבעל ץנַאג ַא ןבעל

 ןײילַא ךיז ןענעק .ןבעל םוצ לסילש רעד ,דוס רעד עקַאט טגיל ָאד

 .ערעדנַא ףיוא ןיֿבמ ַא ןַײז יװ רעקיטכיוו זיא

 סָאד ןעוט ייז זַא ,טגַײצעגרעביא ןענַײז ןוא ןטעברַא סָאװ יד

 רעמ ךיז ןלָאז ייז זַא ,טָאג ןטעב ייז ןוא טיונ רעייז ?בילוצ, זיולב

 יז רַאֿפ טניימ *ךיז ןעשטומ, סָאד ןוא --- "ןעשטומ ןֿפרַאד טשינ;

 ןבעל רעייז ןיא לָאמ ןייק ןלעװ -- טעברַא זיא סע עכלעוו ןטעברַא

 י .ןבָאה טשינ האנה ןייק

 (רעווש רעקידרעטעּפש ןַײז) וװעיָאל רעציזַאבטוג סמכילע םולש

 .:רַא רעשידִיי ןוֿפ לעדָאמ ַא *דירַאי םענוֿפ , תונורכז ענַײז ןיא זיא

 ,טעברַא רעשיזיֿפ רערעװש רעד ַײב אקווד ןוא ,ןילּפיצסיד-טעב

 ןטוג ַאזַא ןיא רע זיא עקַאט רַאֿפרעד .דרע רעד ףיוא ,דלעֿפ ןֿפױא

 זיא רע .ונימכ דיחי ַא זיא רע לַײװ ,ץירּפ ַא יו טבעל רע .ֿבצמ

 ןטס20 ןרַאֿפ וליֿפַא .טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא ץירפ ַא ןוֿפ םענסיוא ןַא

 םיתרשמ ענַײז טימ ךיז טלַאה .םענסיוא ןַא רע זיא טרעדנוהרָאי

 .ןוֿפ ליּפשַײב ַא טיג ,ןדײשַאב ,ייז ןוֿפ רענייא יו ,טײקנסיררַאֿפ ןָא

 טריזילַאעדיא רשֿפא טָאה םכילע םולש .תוטשּפ ןוא טײקמַאזטעברַא

 ...םיתרשמ יד ךיוא טריזילַאעדיא רע רעבָא ,ןוװעיאל

 ןוֿפ ,קישטנָארָאה ןועמש ,רעבַײרש רעשידִיי רעקידרעטעּפש ַא

 -ןרעל ַא יװ ןטעברַא קעװַא ירֿפ ןוא תולד ןוֿפ ןעמוקעג ,ה"י ןטס0

 .וקעג ַא ,ה"י ןט19 ןוֿפ ,םכילע םולש יװ טרעקרַאֿפ טקנוּפ -- לגנִיי

 טרעדליש -- רעניבַאר רַאֿפ ,טנרעלעג ןוא סַאלקלטימ ןוֿפ רענעמ

 ,גָאװצ ןצנַאג ןכָאנ ,שטנעמטעברַא ןשידַיי ןוֿפ געוו ןרעטיב םעד
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 ףרַאד ,הרוּת ןענרעל םיא טימ ןוא הכָאלמ יד ןענרעל םיא טעוו'מ זַא

 ...ּפעטצומש יד ןגָארט ןוא דניק'ס ןגיוו רע

 עלַאער יװ ןעמעננָא ןשטנעמ:טעברַא עדייב יד לָאז'מ ביוא

 ןוֿפ תודימ עכעלנעזרעּפ רָאנ ןבָאה ,ןעגנוגנידַאמ עלַאער ןיא ןּפיט

 טרָאד ."ןסַאלק; ענעי ןוֿפ ןעגנוָיצַאב יד ןיא טרידיצעד ןבעל ןשידִיי

 -רַאֿפ יד יװ רעקינייו טשינ טעװערָאהעג םיטַאבעלַאב יד ןבָאה

 -סקע טרעוו סָאװ ,למותי סקישטנָארָאה ...סרעטעברַא עטֿפַאלקש

 וצ ךיז ױזַא יו ,רעבָא טכַארטרַאֿפ ,"לדערלוּפש םַײב , טריטָאולּפ

 טכַאמ רע :ןֿפוא ןשרעדניק ןַײז ףיוא המקנ טמענ רע .?ןריזיליוויצ,-

 -עלַאב יד ןלָאז ...ןוה רעטכָאקעגּפָא סעטסָאבעלַאב רעד ןוֿפ לּת ַא

 !גָאטימ ןטרעטשרַאֿפ ַא ןבָאה שטָאכ םיטַאב

 ןוֿפ ערעֿפס-טעברַא רעד ןיא ןעגנוגנידַאב עשיטָאַאכ ןעעז רימ
 ,עּפָארײא-חרזמ ןיא טלעו רעשידִיי רעטלַא רעד

 טעברַא ןכעלשטנעמרַאֿפ וצ גנובערטש יד ןוא ןעגנודניֿפרעד

 טלדנַאהַאב זיא שטנעמ רעד עכלעוו ןיא ,ןעגנוגנידַאב-טעברַא יד
 -וצ טשינ ךיז ןעק סָאװ ,שינעֿפעשַאב עמוטש ַא ,היח ַא יוװ ןרָאװעג

 -ַאבעלַאב ערעייז ַײב ןלעוּפ וצ ידּכ ,תויח ערעדנַא טימ ןדײרנעמַאז

 .לָאזמ זַא ,גנולדנַאהַאב -- ?עכעלשטנעמ, ַא -- ערעסעב ַא םיט
 "סיֿפ יד ןעיצסיוא , טשינ לָאז'מ זַא ,ןרעו ?טגײלעגרעדינַא, טשינ

  -גנוטער ןעניֿפעג וצ ןשטנעמ םעד ןבירטעג ןבָאה ,טַײצ רעד רַאֿפ

 וצ זיא שינעֿפעשַאב רעדעי ןוֿפ רוטַאנ רעד ןיא יוװ ױזַא .ןעלטימ

 עקיסיֿפיײװצ, יד ,שטנעמ רעד יוװ ױזַא ןוא ,"הצע ןַא ךיז ןבעג,

 ןוֿפ סעצָארּפ רעד סָאװ ,ערעדנַא יד ןוֿפ רעטנוא ךיז טדייש ,"היח

 ףליה וצ טָאה ןוא ,רערעלענש ןוא רערעסערג ַא ךס ַא זיא ןטכַארט

 ןַײז טימ לּכםדוק .שטנעמ רעד ,רע טכוז ,ךַארּפש ערעכיג ןַײז

 יו ,ןעלטימ ןדניֿפרעז ,טעברַא יד ןרעגנירגרַאֿפ וצ לכׂש םענעגייא
 רעטכַײל ןעמוקנָא םיא לָאז ןָאט ףרַאד רע סָאװ ,טעברַא יד ױזַא

 עטנענַאמרעּפ יד ןיא טעברַא יד ןכעלשטנעמרַאֿפ .רעלענש ןוא

 ןושל רעד .תוחוּכ ןרָאּפשנַײא לָאז רע ,ןשטנעמ ןדעי ןוֿפ גנובערטש



 יקסנַאשזָאר לאומש 10

 זולב טשינ ,ןשטנעמ ערעדנַא טימ ךיז ןדיירוצנעמַאזצ םיא טריֿפ

 עכלעװ ,רעדנעל ערעדנַא ןוֿפ יד טימ ךיוא רָאנ ,זיוה ןַײז ןיא

 ןטנעניטנַאק ערעדנַא ףיוא וליֿפַא ,ןעמעלבָארּפ עקיבלעז יד ןבָאה

 יד טימ ןשטנעמ ןשיװצ טעטירַאדילָאס סױרַא-טסקַאװ םעד ןוֿפ

 -יא ,טעברַאנעמַאװצ ןגעוו ןעיידיא .ןעמעלבָארּפ ,תוגַאד עקיבלעז

 טָאטשנַא זַא .ןעגנורעדָאֿפ עקידתוֿפּתש ןלעטשסױרַא ןגעוו ןעייד

 14 ,העש 15 "זיולב; ןטעברַא ןעמ לָאז גָאט ַא העש 16 ןטעברַא

 ידּכ ןוא ...העש 9 ,העש 10 ,העש 11 ,העש 12 .העש 13 ,העש

 רַאֿפ יװ טלָאצַאב ןעמוקַאב גָאט ַא העש 15 ןטעברַא רַאֿפ לָאז'מ

 רעקינייוו טשינ ןריצודָארּפ העש 15 יד ןיא ןעמ לָאז ,העש 6

 העש 8 רַאֿפ ,הברדַא ,לָאזמ ןוא ...העש 16 יד ןיא רעִירֿפ יו
 ןוא העש 16 ןיא רעירֿפ יו רערעמ ךס ַא ןריצודָארּפ יא טעברַא

 -סױא ךרוד (1 ?ױזַא יװ .רעִירֿפ יו טלָאצַאב רעסעב ךָאנ ןגירק

 טכער טָאה'מ זַא ,ןזַײװ (2 :ןטײקכעלגעמ-ריצודָארּפ יד ןרעסעב

 ןכעלשטנעמ םוצ ןרילעּפַא טימ טשינ ביוא ,ןרעדָאֿפ וצ חוּכ ןוא

 -רַא עכעלושטנעמ יד ןריזיליװצ (3 :קַײרטש ךרוד זיא ,ןסיוועג

 ןקרַאטשרַאֿפ (4 ;(שטנעמטעברַא םעד ןריזיליויצ יװ טקנוּפ ,טעב

 ןַײז ,טגָאמרַאֿפ שטנעמ רעד סָאװ ,טנעמורטסניא ןטסערג םעד

 וצ חוּכ ןַײז ,ןדניֿפרעד וצ חֹוּכ ןַײז ,עיזַאטנַאֿפ ןַײז ,טייקשירעֿפעש

 "סעּפע; רעד ."טשינרָאג ןוֿפ (ןֿפַאשַאב) סעּפע; ,ןיַאמ שי ַא ןכַאמ

 ,טסַײג רעזעירעוטֿפױא רעד ,טנַאלַאט רעד זיא *טשינרָאג, רעד ןוא

 ...טכַאלעגסיױא ביײהנָא ןוֿפ ךעלטנייוועג םלוע ןוֿפ טרעוו סָאװ

 יקסניּפ דוד רָאֿפטלעטש "לטֿפעש קיזַײא , עמַארד ןַײז ןיא

 ,קנַאדעג רעד ןעור טשינ טזָאל'ס ןעמעו ,רעבעו ןעמערָא םעד

 טימ םעדָאֿפ ַא ןדניבֿפױנוצ ןוֿפ טעברַא עקילַײװגנַאל יד ןעק'מ זַא

 .טניֿפעג רע ןוא טכוז רע .רעלענש ןוא רעטכַײל ןכַאמ םעדָאֿפ ַא

 טכַאמ, ןוא "טַײצ רע טרילרַאֿפ, לַײװרעד סָאװ ,טשינ טרַא םיא

 ,עקיּפָאק רעד ףיוא ןגיוא יד סיוא-טקוק ױרֿפ יד תעב ,*שירַאנ ךיז

 ּפָא ָאי ךיז ןביג םיטַאבעלַאב יד ."ןצנוק ןָא; טנידרַאֿפ רע סָאװ

 !ףקנישַאמ; יד לקירבַאֿפ םעד רַאֿפ טנימ סע סָאװ ,גנונעכער
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 ןעגנַאלרַאֿפ ליֿפױצ ייז ןוֿפ טעו לטֿפעש זַא ,ארומ ןבָאה ייז רעבָא

 ןזָאלרַאֿפ רעכיג-סָאװ לָאז רע ,ייז ןליוו --- גנודניֿפרעד ןַײז רַאֿפ

 -סעב יד ןעמעוו ,"םענעגושמ, םעד ןוֿפ ןרעוו וצ רוטּפ ,טעברַא יד

 ןבָאה רעבָא ,בַײוװ'ס יו טקנוּפ ,טשינ ךיוא ןעײטשרַאֿפ םירֿבח עט

 ...תונמחר םיא ףיוא

 רענייק אמּתסמ טָאה לקירבַאֿפ ןשידַיי ןוויטימירּפ םעד ןיא

 עיצולָאװער רעלעירטסודניא רעד ןוֿפ עטכישעג יד טנעקעג טשינ

 -רעד יד ףיוא ןֿפרָאװעג ךיז ןבָאה סרעטעברַא יד ןעוו ,דנַאלגנע ןיא

 ןבָאה ייז לַײװ ,םיאנוׂש עטסערג ערעייז ףיוא יוװ ,ןענישַאמ ענעדנוֿפ

 יד ןכָארבעצ ייז ןבָאה --- טײקיזָאלטעברַא עסיורג ַא ןעוועג םרוג

 -ישַאמ , עמַארד ןַײז ןיא רעלָאט טסנרע טרעדליש סע יװ ,ןענישַאמ

 זַא ןענַאטשרַאֿפ טשינ ןבָאה סרעטעברַא יד ."סרערעטשעצדזענ

 -ריק ַא ןכיירגרעד סױעטעברַא יד ןלעװ ןענישַאמ עַײנ יד קנַאד ַא
 -טעברַא ןרעסערג ַא ,עיצקודָארּפ ערעסערג ַא ,גָאטסטעברַא ןרעצ

 ךיוא טעװ רַאֿפרעד ןוא רעקיליב ןטסָאק טעװ הרוחס יד ןוא ןיול

 טעברַא יד; לַײװ .ןֿפױק רעכיג ןענעק יז רענידרַאֿפ רעניילק רעד

 ףיוא זיא -- רעקנעדַײרֿפ רעכַײרטסַײג רעד טגָאז --- ןשטנעמ ַא ןוֿפ

 -ינייו סָאװ טצינַאב רע לֿפי ףיוא ,ךעלשטנעמ רערעמ ליֿפ ױזַא

 זיא רע לֿפיו ףיוא ןוא ,ןעהיח ,ןעלקסומ ןוֿפ גנוגנערטשנָא יד רעק

 .5 "קידחומ רערעמ סָאװ

 ןֿפלעה ,עיגָאלָאנכעט רעד ןוֿפ ןעגנוכיירגרעד ,ןעגנודניֿפרעד לַײװ

 .טעברַא יד ןכעלשטנעמרַאֿפ וצ רעדנעל ןוא רעקלעֿפ ןריזיליוויצ

 קלָאֿפ ןשידַיי ןיא טעברַא ךרוד עיצולַאװער יד

 וצ יו ,ןשינעכוז ענַײז ןיא טָאה לטֿפעש קיזַײא סיקסניּפ דוד
 ,עיצקודָארּפ יד ןרעסערגרַאֿפ ןוא טעברַא עשיזיֿפ יד ןרעטכַײלרַאֿפ
 ןֿפמַאק ,סעירָאעט עלַאיצָאס ןוֿפ גנונַא ןייק טַאהעג טשינ אמּתסמ

=. 
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 רעַײרֿפ רעד ןעוועג קֿפס ןָא זיא םיא ןיא רעבָא ,סעיצולָאװער ןוא

 ,ןזיוועג טָאה יקסניּפ דוד ןוא ;שטנעמטַײהַײרֿפ רעד -- ןוא רעֿפעש

 -עג ַא ןיא ןענַאטשרַאֿפ טשינ טרעװ שטנעמ רעשירעֿפעשע רעד יװ

 ןסַײנ רַאֿפ ארומ טָאה ןוא קילעטשרעטניה זיא סָאװ ,טֿפַאשלעז

 -ניילק יו --- טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא הלּכׂשה יד טָאה שיטערָאעט

 -רעביא יד טכַארבעגנַײרַא -- ןעוועג זיא הלּכׂשה יד ךעלרעגריב

 עויסנעֿפָא רעשיטערָאעט רעד ןָא .קלָאֿפ ןשידִַיי םעניא שינערעק

 עכלעוו ,ןעגנורעדנע עלַאטיװ ענעדײשרַאֿפ ןטלָאװ הלּכׂשה רעד ןופ

 "יױויטקודָארּפ רעד ןֿפלָאהעג ןבָאה עכלעוו ןוא ןעמוקעגרַאֿפ ןענַײז

 -קעגרָאֿפ טשינ ,עּפָארײא-חרזמ ןוֿפ עיצַארגימעךסַאמ ןוא עיצַאז

 טכַארבעג סָאד טלָאװ ,ןעמוקעגרָאֿפ טשינ טלָאװ סָאד ןעוו ןוא ,ןעמ

 6 טָאטשנַא .קלָאֿפ ןשידִיי ןצנַאג ןרַאֿפ עֿפָארטסַאטַאק עטסערג יד

 -חרזמ ןיא ןֿפַארטעג ,סחו הלילח ,רעלטיה טלָאװ --- ןדִיי ןָאילימ

 -- -- -- ןָאילימ 16 עּפָאריײא

 טנרעלעג ןבָאה םירֿפס ערעזדנוא סָאװ ,םיקוסּפ ענייש עלַא טימ

 תעזב; ןוא "תונברה תא אנׂשו הכָאלמה תא בהַא; יװ ,הכָאלמ ןגעוו

 ןעוועג רערעלוּפָאּפ טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא זיא ,"םחל לכאּת ךיּפַא

 החּפשמ רעד ןיא זדנוא יב, זַא ,םינצבק ןוֿפ וליֿפַא ךיז ןסוחי סָאד

 "קישטנַאמרעגנוי רענעדַײז, רעד ןוא ,הכָאלמ-לעב ןייק ַאטשינ זיא

 זיא ,"דניברַאֿפ וצ קע ןַא ץַאק ַא; ןעװעג קִיעֿפ טשינ זיא סָאװ

 -שג טָאה רע זַא טרֿפב ןוא ,החּפשמ רעד ןוֿפ לדנַײש סָאד ןעוועג

 -ַאטס יד זדנוא טזַײװ ןגעו טסעד ןוֿפ ןוא .םינבר ןוֿפ טמַאטש

 ןיא שינערעקרעביא עֿפיט ַא תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ קיטסיט

 ןלױּפ ןיא גנורעקלעֿפַאב רעשידִיי רעד ןוֿפ גנולײטרַאֿפטַאלק רעד

 ןבעל םירעיוּפ ןוֿפ ןוא טעברַאדרע ןוֿפ גנוריציֿפירָאלג יד בוא,

 יד יב גנורעטסַײגַאב עסיורג ןייק ןֿפורסױרַא טנעקעג טינ טָאה

 -ָאנ יױזַא ןענאטשעג ןענַײז עכלעוו ,ךעלטעטש עניילק יד ןוֿפ ןדִיי

 .טרילעּפַא קרַאטש רעייז רעבָא סע טָאה ,ןבעל ןשרעױּפ םוצ טנע

 ןיא ץנעגילעטניא רעשידִיי רעד ןוֿפ ןוא םיליּכׂשמ יד ןוֿפ ךס ַא וט

 ןענַײז עכלעוו ,עכלעזַא ןעוועג ןענַײז ייז ןשיווצ .טעטש ערעסערג יד



 13 רֹוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןֹופ טעבוֵא ךרוד גנוריזיליויצ יד

 .?סעקינדָארַאנ; עשיסור יד ןוֿפ ןעיידיא יד ןוֿפ טסולֿפנַײאַאב ןעוועג

 זיא סָאװ ,קיטנַאמָאר-לארׂשי יד זיא ייז ןוֿפ עקינייא ַײב ביוא ןוא

 יד ַײב רעבָא סע זיא ,ןורסח ַא ןעוועג ,ןדנוברַאֿפ םעד טימ ןעוועג

 ("הלעמ עסיורג ַא ןעוועג ערעדנַא

 ףוטלוק ןוא עיצַאזיליװיצ ןשיוװצ םזינַאמוח

 יד ןוא עיגָאלָאעדיא עשיטַאבעלַאב ַא ןעוועג זיא הלכׂשה יד םגה

 -רעגריבניילק יד טֿפמעקַאב ןוא טקזחעג טָאה גנוגעווַאב-רעטעברַא

 יז ןשיווצ ןעוועג ןגעו טסעד ןוֿפ ןענַײז ,הלּכׂשה רעד ןוֿפ טייקכעל

 רוטלוק ןוֿפ דלעֿפ ןֿפױא זַא ,ןגָאז ןעק'מ, .ןעגנוכערטש עמַאזניימעג

 ַא וצ זיב גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידִיי רעד ןופ ןרענָאיּפ יד ןבָאה

 ,5*םיליּכשמ יד ןוֿפ טעברַא ענעסירעגרעביא יז טריֿפעג רעטַײװ דַארג

 ,טקידײרּפעג ןבָאה םיליכׂשמ יד סָאװ ,ןעוועג זיא ייז ןשיווצ קוליח רעד

 ןייק זיא'ס ןוא ,עיצַאזיליוװיצ םשל סרעטעברַא ןרעוו ןלָאז ןדִיי זַא

 לַײװ ,סרעטעברַא סיוא ןרָאװעג ןענַײז ןדִיי זַא ןעוועג טשינ רעלימ

 גנוגעווַאב -רעטעברַא יד תעב ,תוסנרּפ ערעסעב ןענוֿפעג ןבָאה ייז

 -וידַאב עשיטע עכלעזַא ,טעברַא רעד ןיא רוטלוק יד טּכוזעג טָאה

 .רעטעברַא סיוא ןרעוו ןלעװ טשינ לָאז רעטעברַא רעד זַא ,עגנוג

 יד "סמייח 'ר המלש, ןַײז ןיא טריקיטירק םירֿפס רכומ עלעדנעמ

 רַאֿפ ןטלַאהעג ןבָאה עכלעוו ,סעיצידַארט עשידמול עטרעווילגרַאֿפ

 רעדייא סעמגָאד טימ ךעלכיב ּפעק יד ןיא ןּפַאלקוצנַײרַא רעקיטכיוו

 עשירעֿפעש ערעייז ,רעדניק יד ןוֿפ ץנעגילעטניא יד ןעלקיװטנַא וצ

 סנגינעגרַאֿפ יד .וויטַאיציניא רענעגייא רַאֿפ טײהַײרֿפ רעייז ,ןצנעטָאּפ

 -רַאֿפ, ןֿפורעג ןעמ טָאה עיזַאטנַאֿפ רעד ןוֿפ ןשינעכוז ןיא רעדניק ןוֿפ

 ...?טשינרָאג ףיוא טַײצ ןריל

 ,גנולקיוװטנַא ןוֿפ ןעמרָאֿפ עדייב יד ןשיווצ קוליח רעד טגיל ַאד

 ןדָאירעּפ עקיטכיװ ריפא ,ןטפירש ענעבילקעג ,רָאי קיצפופ רַאפ -- ןויבצ +

 ,1948 קרָאי-וינ ,12 יז ,"ןבעל ןשידִיי ןיא

 ,1926 צשרַאװ-ענליװ ,150 'ז ,ןעװעג סָאװ -- קַאװטיל .א *
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 רעד זיא ןוא גנולקיװטנַא עשינכעט יד טכוז עיצַאזיליװיצ יד תעב

 גנורעדָאֿפ עשיטע יד ,רוטלוק זיא ,סערגָארּפ ןוֿפ לפַאטש רעטשרע

 לּפַאטש רערעכעה רעד ,ּפַאטע רעטייווצ רעד ,עיצַאזיליוװיצ רעד ןוֿפ

 .גנולקיװטנַא רעד ןוֿפ

 גנולקיװטנַא יד זַא :עיצַאזילױװצ יד טריזינַאמוה רוטלוק יד

 ףַאלקש ַא ןַײז לָאז שטנעמ רעד טשינ ןוא שטנעמ םעד ןעניד לָאז

 ,גנולקיװטנַא רעד תֿבוטל

 טשינ ליװ *סעטַאמש; עמַארד סקיווייל .ה ןיא עזַאמ יכדרמ

 טימ ןטעברַא סָאװ יד ַײב זַא ,טעז רע לַײװ ,קַײרטש ןיא סױרַא

 יד ןטיהוצּפָא רעדייא רעלָאד ַא ךָאנ ןגירק וצ רעקיטניו זיא םיא

 יװ "ןשטנעמ, יד ףיוא ןטערט טינ לָא'מ ,עדרעװו עכעלשטנעמ

 ...סעטַאמש ףיוא

 רעקידחסּפ, סנעזייר םהרֿבַא זַא ,ןוֿפרעד סױרַא-טמוק סָאװ לַײװ

 ערעב רזוסידלַאװ רעד ןוא טלָאצַאב טוג ָאי ןיוש טגירק *עטַאט

 ,םיא ַײב ןרעדָאֿפ עטלעטשעגנָא יד רעדייא תוֿפסוה טיג טרָאּפָאּפַאר

 טמוק רע ?רעדניק ענַײז וצ עטַאט ַא ןַײז טינ ןעק רע דלַאב יװ

 ַײב רעדניק יד ןֿפור ןטימ העוט ךיז זיא רע זַא ,םייהַא ןטלעז ױזַא

 בָאה ךיא; סדלעֿפנעזָאר סירָאמ יו רעסעב םיא זיא ...ןעמענ יד

 ,?לרעמעה, סנעזייר ןיא רעטסוש םעד רעדָא ?עלעגנִיי םעניילק ַא

 / ןומ רע לַײװ ,טכַאנ עצנַאג ַא המשנ יד ןגָאיסױרַא ךיז זומ סָאװ

 רערעסערג ַא ןיא ?"ךיש סלרעטכעט סעטהריֿבג רעד, ןלעטשוצ ירֿפ

 רעד ַײב ןֿפַאלקש ןשטנעמ עלַא יד ןענַײז סָאמ רערענעלק רעדָא

 ! טעברַא

 רעד ַײב ףמַאק ןיא ןליצ ערעכעה טלעטש רעטכיד רעשידִיי רעד

 םענעי ןגעװ עלהׂשעמ סטַאלבנעזױר .ה ןיא רעטסוש רעד .טעברַא

 ןוֿפ ּפָא ךיז טגָאז "ןעגניז -- עֿבט עסואימ ַא טַאהעג טָאה סָאװ

 .י. ןעגניז ןוֿפ ןגָאזּפָא טשינ ךיז ןעק רע לַײװ ,ךעלדנער לקעז

 רעניטגעגרַא ףיוא; ןַאמָאר סנָאסרעּפלַא ןיא דַיי רעזַאקװַאק רעד

 -עלַא רַאֿפ עינָאלָאק רעד ןוֿפ רָאטַארטסינימדַא םעד טתיממעצ "דרע



 15 רוטַארעטיל רעשידִי רעד ןופ טעברא ךרוד גנוריזיליויצ יִד

 סָאד .םיֿבורק ענַײז לַאטורב טלדנַאהַאב רע לַײװ ,ןגיוא יד ןיא ןעמ

 .ןקַיײרטש -- יװ טקנוּפ .טעטירַאדילָאס ןוֿפ קורדסיוא ןַא זיא

 -ידרַאֿפ וצ רערעמ -- ליצ ןלעירעטַאמ םעד רעסיוא ,קיײרטש

 ערעדנַא ןייק ָאטשינ זיא'ס ןעוו ,ןלַאֿפ עקיזָאד יד ןיא וליֿפַא ןוא ןענ

 עשירעיצרעד ַא טָאה -- ןיול ןוֿפ גנורעכעה ַא רָאנ יװ גנורעדָאֿפ

 עמַאזניימעג םורַא ןײטשרַאֿפנַײא ךיז ןלָאז ןשטנעמ זַא :עיצקנוֿפ

 .ןסערעטניא

 ,הֿביֿבס רענעגייא רעייז ןיא ןענַײז סָאװ ,עכלעזַא טשינ ןלעֿפ'ס

 ,טרעדנוזעגּפָא ןסערעטניא עלַאטיװ ענעגייא ערעייז ןוֿפ זַײרק ןיא

 טינ םענייק טימ ךיז ןליוו ןוא ,לקניוו ַא ןיא טקוררַאֿפ ,טרילָאזיא

 ןשטנעמ ןעגניווצ עכלעוו ,סארוק לוק ןענַײז ןקַײרטש .ןעמוקנעמַאזוצ

 ,לרוג ןכעלנעזרעפ רעייז ןגעו זיולב טשינ ,ךיז ןטכַארטרַאֿפ וצ

 ןקיבלעז םעד ייז טימ טימ-ןלייט עכלעוו ,עלַא יד ןגעוו ךיוא רָאנ

 טשינ םגה ,ןגיוא עקיבלעז יד טימ ןעז סָאד ןלָאז עלַא ידֹּכ ,לרוג

 טגניווצ עיצַארטסנַאמעד עדעי .ןריֿפסױא עקיבלעז יד וצ ןעמוק עלַא

 ...ןָאט וצ רעסעב זיא סָאװ ,ןטכַארטוצ ןוא ןטכַארטַאב ,ןטכַארט וצ

 ןלעטשוצטסעֿפ ךעלנַײּפ זיא'ס ןוא ׁשימָאק טגנילק סע שטָאכ

 טרעװ ךיז ןריזירַאדילָאס וצ טכילֿפ יד א ,ןעקנעדעג ןעמ ףרַאד

 ןקריוו סיוועג ,טלעװרעטנוא רעד ןיא טיהעגּפָא ןטסגנערטש םוצ

 -סיוא ןענַײז טַײל-הרֿבח יד עכלעוו ףיוא ,ןרַאֿפעג יד רעקרַאטש ָאד

 -מיב ןיא .ןרָאטקַאֿפ ערעדנַא ךיוא ָאד ןענַײז סע רעבָא .טלעטשעג

 זַא ,"ּפיצנירּפ, רעד טציּפשרַאֿפ רָאג זיב זיא ?םיֿבנג,; עמַארד סָאק

 ױזַא .ֿבנג ןטייווצ ַא וצ טרעהעג'ס סָאװ ,ןרירנָא טשינ רָאט ֿבנג ַא

 עמומ עטלַא יד .ןטייהנגעלעגנָא-החּפשמ ןיא יוװ .ןכַאז עלעירעטַאמ ןיא

 טעּפעשט רע יַאמלה ,"ןקיזמ , טרסומ יז ...ילּכ עושּכ ַא זיא עלייק

 -טיה יז ,לבַײװו שידִיי ַא זיא יז; -- שטַײטס .שיא-תשיא ןַא וצ ךיז

 ןטָאבעג טָאה הרוּת יד יװ ,ןַאמ ַא טימ טבעל ןוא טייקשידיי ּפָא

 ..."ןסייה ןדִיי עטוג עלַא יװ ןוא

 םולש ןיא ,"לזַײה; ןוֿפ סָאבעלַאב רעד ,שטיװָאשּפַאש לקנַאי
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 לרעטכעט ןַײז זַא ,ןבעל-ןוא-בַײל טימ ליװ .,"חמקנ ןוֿפ טָאג; סשַא
 ...רוחב ןשיטַאבעלַאב ַא טימ ןבָאה הנותח ןוא העונצ ַא ןַײז לָאז

 1905 ןוֿפ געט עשימרוטש יד ןיא סָאװ ,שיטסירעטקַארַאכ זיא'ס

 ןוֿפ ןדִיי שּפיה ןבָאה ,ןעמָארגָאּפ ערעדנַא ןיא יו טקנוּפ ,ןלױּפ ןיא

 -רַא רעד וצ זיולב טשינ ףליה וצ טלעטשעג ךיז טלעוורעטנוא רעד
 ןגעק ,סַאג רעשידִיי רענײמעגלַא רעד וצ וליֿפַא רָאנ ,טֿפַאשרעטעב

 לייט ןוֿפ ןבָאה ןטַײצ עכלעזַא .סענַאגילוכ יד ןגעק ,עיצקַאער רעד

 ,דלעהיָאטעג ַא וליֿפַא ןעוועג .סעקינהֿבושת-ילעב טכַאמעג טַײל-הרֿבח

 -נוא רעד ןוֿפ ןעוועג ,המחלמ רעד רַאֿפ ןרָאי טימ ,רעַירֿפ זיא סָאװ

 שילױּפ ףיוא רעמ) ןענַאמָאר ןבירשעגנָא וליֿפַא טָאה רע ,טלעוורעט

 -ַיײצ עשידִיי ןיא סעיצַאסנעס ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,(שידִיי ףיוא יו

 -ַאלש; ןעװעג ןעגנוריזינעצס יד ןענַײז רעטַאעט ןשידִיי ןיא .ןעגנוט

 -ַאגרָא רַאֿפ סיצַאנ יד ןבָאה ,קינלַאכַאנ עקרוא ,רבחמ רעייז ,"סרעג

 ןטייק ןיא ןטדימשעג ַא? עקנילבערט םורַא ןטקַא-שזַאטָאבַאס ןריזינ

 טָאה'מ רעדייא רעבָא ,"עיצוקעזקע רעד וצ ןסַאג יד רעביא טריֿפעג

 ןַאמ-.ט.ס ןֿפױא ךיז ןֿפרַאװ וצ ןזיװַאב; רע טָאה טעדרַאמרעד םיא

 .5 "טעדנּוװרַאֿפ רעווש םיא ןוא

 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא יד קידנריזינַאמוה ,טעברַא ןוֿפ טסַײג רעד

 .טעטירַאדילָאס ךרוד ,ללּכ םעד יװ ,דיחי םעד ,ןשטנעמ טריזינַאמוה
 -ַאנ ַא טעטירַאדילָאס ןוֿפ ןכַאמ ןוא ןרינידרָאָאק וצ ידּכ ןוא

 ענייא יו טכַארטַאב טעברַא-רוטלוק טרעוװ ,ןשינעֿפרעדַאב עכעלריט

 טייקידהחפעמ ןוֿפ גנוקיטסעֿפרַאֿפ רעד רַאֿפ ןעלטימ עטסעב יד ןוֿפ

 ןענעק סעיצַאטסעֿפינַאמ עשירעלטסניק עלַא .טֿפַאזערעטעברַא רעד ןיא

 -טנַארַאֿפ רעויטקעלַאק רעד ןיא ןרָאטקַאֿפ עטסכעלצינ יד ןרעוו

 ןליוּפ ןיא טֿפַאשרעטעברַא עשידִיי יד טָאה רַאֿפרעד .טײקכעלטרָאװ

 וצ ,ןזעוולוש ןגייא ןַא ןֿפַאש וצ ןבעגעגּפָא ךיז ןבעל-ןוא-בַײל טימ

 ,40238 םולָאק ,1 דנַאב ,רוטַארעטיל רעשידי רעַײנ רעד ןפ ןָאקיסקעל*

 יסיוַא טָאה ,שטיװָארעברַאפ קחצי ןעװעג זיא ןעמָאנ סנעמעװ ,קינלַאכַאנ עקרוא

 רעד ןופ) "געװסנבעל ןַײמ, ךוב ןַײז טימ סערעטניא ןטסנרע ןַא ןפורעג
 ,1938 עשרַאװ ,'וז 256 ,(רוטַארעטיל רעד וצ זיב -- הסיפת ןוא הבישי
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 ,סעיצקעל ךרוד ,טײקכעלמיטסקלָאֿפ ןוֿפ ןקורדסיוא עלַא ןקיליײה
 םוצ ןעִיצרעד סָאװ ,ןעגנולַײורַאֿפ ךרוד יו ,רעטַאעט ,ןטרעצנָאק

 ןשיווצ .טעטירַאדילָאס רעלַאיצָאס ןוא רעלַאנָאיצַאנ רעד תֿבוטל ,ןטוג

 יד טקרַאטשעג ןעיידיא עקיזָאד יד ןבָאה תומחלמ-טלעוו עדייב

 ןבעל ַא ןכַאמ וצ קשח םעד טקרַאטשעג אליממ ןוא טלעװ-רעטעברַא

 .טעברַא רעטנוזעג ,רעכעלרע ,רעוויטקודָארּפ ןוֿפ

 ןשימָאנַאקע ןוא ןלַאיצָאס םעד ןיא גנורעדנע עמערטסקע יד
 טרעדנוחרָאי ןטס20 ןיא קלָאֿפ ןשידִיי ןוֿפ ןבעל

 ןענַײז סע יו ,טײקיטסַאה רעלַאנעמָאנעֿפ רעקיבלעז רעד טימ
 םעניא רעגייטש-ןבעל ןשידִיי םעד ןוֿפ ןעגנורעדנע יד ןעמוקעגרָאֿפ

 -ָאעדיא יד רַאֿפ ןעגנוגנידַאב עשיטילָאּפ יד ןוא טרעדנוהרָאי ןטס0
 ןקיבלעז םעד טימ ,קלָאֿפ ןשידִיי םענוֿפ סעיצַאמרָאֿפסנַארט עשיגָאל

 רוטקורטס עכעלטֿפַאשטריװ יד ןרָאװעג טרעדנערַאֿפ זיא טעּפמיא

 עצנַאג סָאד קעװַא טלעטש סָאד ןוא .טלעװ רעד רעביא ןדִיי ןוֿפ

 .ןעגנוגנידַאב עטרעדנערַאֿפ םערטסקע רָאג זיב ןיא ןבעל עשידִיי

 ןוֿפ טֿפלעה רעט1 רעד ןיא ןדִיי ןענָאילימ ןוֿפ גנודנעוו יד

 ,רעירֿפ -- סעקירעמַא עשיטנַארגימש יד ןיא טרעדנוהרָאי ןטס0

 -יױרט יד טָאה ,רעטעּפש -- דנַאלסור ןרענָאיצולָאװער םעד ןיא ןוא

 ...ןעלגילֿפ ןבעגעג קלָאֿפ עשידִיי סָאד ןריזירַאטעלָארּפ ןוֿפ סרעמ

 עשיטנַאמָאר יד שיטקַארּפ רעייז ןעגנולקעג טָאה עכָאּפע רענעי ןיא
 ןרעוו ןָאטעג טעברַא יד לָאז לארׂשייץרא ןיא, זַא ,גנוזָאל עקילייה
 רעד ןוֿפ רענייק רָאט לארׂשייץרא ןיא ;טנעה ענעגייא ךרוד רָאנ

 -ימַאֿפ ןַײז ןוא רע ,טינ ןילַא טעברַא רע ביוא ,ןבעל טשינ דרע
 וויַאנ רָאג ןיב רעבָא ןעגנילק רעטרעװ עקיליײה עקיזָאד יד .ז ?עיל
 סױא-ןלעֿפ'ס ןעוו ,טױעדנוהרָאי ןטס20 ןוֿפ טֿפלעה רעט2 רעד ןיא

 עשיבַארַא ןכוז הרירב ןיאב זומ ןעמ ןוא סרעטעברַא עשידִיי י"א ןיא

 -טעברַא ןששידִי ןוֿפ רעקידיירפ רעד טָאה רעירֿפ ...טנעהטעברַא

 ,1921 ןילרעב ,43 יז ,"לארשי:ץרא ןופ ףירב, -- ןָאדרָאג .ד .א'
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 = "טלעווסגנוּוט רעד ןיא טלעװסגנוֿפַאש; ַא ןדִיי ַײב ןעזעג ןבעל

 -- ןוא רעבירַא רעגנילדנעצרָאי עכעלטע םיוק רעבָא ןענַײז סע

 ײרעמַא יד ןיא .עטרעדנערַאֿפ ַא ןצנַאג ןיא טלעוונדִיי יד זיא ןיוש

 ןיא זַא ,עלענש ַאזַא ןדִיי ןשיוצ עיצַאזירַאטעלָארּפעד יד זיא סעק

 ןשיוצ רעטעברַא ןייא עליֿפַא ןעניֿפעג וצ טינ רעמ זיא טעטש ךס ַא

 ןסַאמ ָאד ָאי ןענַײז סע ּוװ ,דנַאברַאֿפ-טַאר ןיא ןוא .ןדִיי רעטנזיוט

 רעד ןיא ,טלעוו רעשימעדַאקַא רעד ןיא ,עירטסודניא רעד ןיא ןדִיי

 ,עיצוטיטסניא-רוטלוק עשידִיי ןייא ןייק ָאטשינ זיא ,רוטלוקירגַא

 עכלעזַא טקנעדעג'מ -- גנויצרעד רעשידִיי ןוֿפ ןיוש טדערעגּפָא

 ...ךָאנ ןגָארט ייז סָאװ ,ןעמענ יד ךָאנ זיולב ןדִיי

 -רעטעברַא רעשידִיי רעד טדניװשרַאֿפ -- לארׂשי תנידמ ץוחמ

 ןוֿפ סרעגנעהנָא רערעמ -- ָאד ןענַײז אֿפוג לארׂשי ןיא ןוא ,סַאלק

 ...רעירַאטעלָארּפ יו ןעיידיא עשירַאטעלַארּפ

 ,סרעמענרעטנוא ןוא סרעקימעדַאקַא ןוֿפ קלָאֿפ ַא ןרעוו רימ

 -עברַא ןַא ןוֿפ רעטכָאט ַא רעדָא ןוז ַא ןעניֿפעג וצ ןטלעז ןיוש

 .רעטעברַא ןַא ןַײז לָאז סָאװ ,רעט

 ןײטשרַאֿפ וצ ידּכ ,איֿבנה והיעשי ןייק ןַײז טינ ןעמ ףרַאד

 ...ןלזג ַא זיא טלעג .?טעֿביו -- ןורושי ןמשיוק ןוֿפ טשּפ םעד

 סָאװ זַא ,"תואווצ ריֿפ -- תורוד ריֿפ, ןיא ארמימ סעצרּפ .ל .י

 עלַא רַאֿפ תמא ןַא זיא ,דַָי רעד רענעלק זיא ,רחוס רעד רעסערג

 עטסערג יד :תודע ךס ַא טגנערב רוטַארעטיל עשידִיי יד .ןטַײצ

 ,ייזנּכשַא רעדירב; סרעגניז .י .י ןיא ָאד ןענַײז יז ןוֿפ

 ןוֿפ ןבעל םעניא ןעגנורעדנע עשימָאנָאקעילַאיצָאס יד זַא ןוא

 קלָאֿפ ןשידִיי ןוֿפ טסַײג םעד ןוא םינּפ סָאד ןרעדנע קלָאֿפ ןשידִיי

 .ןגָאז וצ קירעביא זיא סָאד --

 יקסנַאשזָאר לאומש

 ןשאביצענאקצאגעטעזק שכולו טעקע

 ,112 'ז ,ןטפירש עטלײװעגסױא --- ןָאדרָאג .ד ,א *



 ןעזייר םהרבַא

 טעברַא עכעלרע

 ..."ימ עכעלרע ,טעברַא עכעלרע;

 ,ירֿפרַאֿפ ןײטשֿפױא ןוא טעּפש ךיז ןגייל

 ,העש ןייק -- ןבעל ןוא ןצרעֿפ ןטעברַא

 .?ָאד ,ךַײא ךיא גערֿפ ,הכרב יד זיא ּוװ
 .- ?!רימ וצ זיא ליווװ ,טעברַא עכעלרע;

 !רימ טרָאֿפ טרעֿפטנע ? טייקליווו יד זיא ּוװ

 ..."ימ עכעלרע ,טעברַא עכעלרע;

 ...יצ עלעדָאנ סָאד ,ןּפַאלק ךעלעקעוושט

 ,ךַאד ןֿפױא ךירק ,רעזַײה ייז רעיומ

 ,ךַאז ןייק ףיוא קוק טינ ,ןליוק ךָאנ ייג דרע'רד ןיא

 -- טולב ןַײד ,ןבעל ןַײד הנּכס ןיא לעטש

 ,,טוג ןַײז ריד טצװ סע .ןַײז ליוו ןיוש ריד טעװ סע
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 םירפס רכומ עלעדנעמ

 יטמייח יר המלש , ןופ

 רעילָאטס רעד לצרעה ןוא דימש רעד קיזַײא

 עכלעוו ,רעילָאטס רעד סעלייק לצרעה ןוא דימש רעד קיזַײא

 "ילעב עקידוֿבּכב רַאֿפ םלוע ןקידלטעטש םַײב טנכערעג ךיז ןבָאה

 ערעדנַא עלַא יד ןשיװצ שודיח ַא ןעוועג םעד טימ ןענַײז ,םיתב

 - ,טרָאד תוכָאלמ-ילעב

 ןענַײז ױזַא ,םלועה-תומוא יד ַײב ןדִיי יו !עקַאט ױזַא ,ָאי .,,

 טנַײה זַא ,ךעלגעמ .ןדִיי ַײב דרע רעד ןיא ןגעלעג תוכָאלמ-ילעב

 יו ףיט ױזַא טינ טרָאֿפ רעבָא ,דרע רעד ןיא ךיוא ייז ןגיל ךָאנ

 "רַאֿפ טשינ ךָאד ןדִיי ןשיוװצ תוכָאלמ-ילעב ןענַײז טנַײה ,לָאמַא

 סע יװ ,ךעלדנַײרֿפ ,ןייש ייז ןגעקַא ךיז טלַאהרַאֿפ םלוע רעד .טסַאה

 ַאזַא ןיא ךָאנ טרֿפב ןוא ,לָאמַא רָאנ .רָאג םיסחוימ .ןַײז וצ רעהעג

 תוכָאלמ-ילעב ןענַײז ...ק לטעטש סָאד יװ סוחי ןוא הרוּת-םוקמ

 -עדינרעד קרַאטש רעייז -- ןלייא ןַײנ ףיט דרע רעד ןיא ןגעלעג

 -סוש ַא ,רעדַײנש ַא ,החּפשמ רעד ןיא הכָאלמ-לעב ַא ןבָאה .טקיר

 רעייז טָאה סע .עדנַאש ַא ,קעלֿפ ַא ןעוועג זיא ,רעגייטש ַא ,רעט

 ןעמ טגעלֿפ דַארג ןשיּתב-ילעב ןיא .ךודיש ַא וצ טדַאשעג טֿפָא

 ,םינבר דרע רעד ןוֿפ ןבָארגסױא טגעלֿפ ,סוחי ןכוז םיכודיש ןיא

 ,הכָאלמ לעב םעד ןבָארגַאב ןוא ,םינלטב ,םינזח ,םיטחוש ,םידמול

 -רַאֿפ ,טסייה סָאד .החּפשמ רעד ןיא ןענוֿפעג ךיז רע טָאה רעמָאט

 -סוֿפ סדרעֿפ ,טשינ רָאג ,סָאװ ךיא סייוו ,טע : ןייבעג ןַײז טנקייל

 ,רעמערק ַא ,הינסכַא-לעב ַא ,רַאדנערַא ןַא ,רעקנעש ַא !עװעקטיּפ

 ענַײֿפ רעייז ,הברדַא .השקשינ ןעוועג ןענַײז ןגעקַאד ייז ,הוולמ ַא

 העד רעטיירב ַא טימ םיּתב-ילעב ענעביוהעג טָאטש ןיא ,םינּתוחמ

 -רעד .לביטשילהק ןיא ןוא ,לידֿבהל ,לוש ןיא ,דָאב ןיא :םוטעמוא
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 עקידהשקשינ ערעדנַא ןייק סָאװ ,םעד טימ סע ךיז טזָאל ןרעלק

 ןֿפרעד .ןעװעג טינ יד ץֹווחַא ןענַײז ןדִיי עשיטַײל רַאֿפ םיסנרּפ

 ךיוא ערעדנַא רַאֿפ לָאמ ַא ןוא ךיז רַאֿפ ןבעל טנעקעג ןעמ טָאה

 בילוצ קידנבָאה .טרָאװ טוג ַא ןוא הֿבוט ַא טימ ,הֿבדנ ַא טימ ---

 יד ןיא טַײל עסיורג ,םיצירּפ טימ טֿפַאשטנַאקַאב ןטֿפעשעג ערעייז

 רעדָא םענייא ןֿפלעה וצ ןעוװעג ייז ךעלגעמ זיא ,רעטצנעֿפ עכיוה

 -וקעג העושי יד זיא רָאנ לָאמ ןייא טינ ,לַאֿפטױנ ַא ןיא ללּכ םעד

 ךרוד ןוא רַאדנערַא ןַא ךרוד ,הינסכַאילעב ןשיצירּפ ַא ךרוד ןעמ

 ןיא סערָאדנערַא םתס .טנַײה סע טסיײה -- ריקנַאב ַא ,הוולמ ַא

 סָאװ ,םיחרוא עמערָא רַאֿפ ןעוועג ןֿפָא זיוה רעייז זיא -- רעֿפרעד

 ַא טימ ןוא ןעקנירט ןוא ןסע טימ ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא ןענַײז

 ערעייז רַאֿפ ןבַײלקסיױא סערַאדנערַא ןגעלֿפ סנטסניימ .ךיוא הֿבדנ

 ַאזַא ףיוא טָא .תוֿבישי יד ןוֿפ םירוחב עטסעב יד םינתח רעטכעט

 לָאמַא ןולוֿבז ןוא רכׂשׂשי סָאװ .סָאד ןעוועג ענעי ןענַײז רעגייטש

 טציטשעגרעטנוא ןוא טלדנַאהעג טָאה ןולוֿבז .טַײצ רעייז ןיא

 | ,הרוּת ןענרעל וצ טרעגַאב טָאה סָאװ ,ןרכׂשׂשי

 טרעדנוזעגּפָא ,ארומ רעד ןיא תוכָאלמ-ילעב ןטלַאהעג טָאה להק

 הכָאלמ-לעב ַא .ןבעל רעגייטש םענוֿפ ןכַאז ליֿפ ןיא םיּתב-ילעב ןוֿפ

 ןֿפױא ןגָארט ,עטָאּפַאק ענעדַײז ַא ןָאטנָא תבש טרָאטעג טשינ טָאה

 ןעוועג טרָא ןַײז זיא ,זיולק ןיא ,שרדמה-תיב ןיא .למַײרטש ַא ּפָאק

 טגעלֿפ הרוּת רעד וצ .המיב רעד רעטניה ,קנַאב רעטצעל רעד ףיוא

 רעייז סָאד יא ,"ונרומ, ןייק טשינ ,*רֿבחה; ןֿפורֿפױא םיא ןעמ

 טָאה רַאֿפרעד .תוילע עטעוועקוטשעג יד ןשיוװצ ,טצעל וצ ,ןטלעז

 ייז סיורג יו ,"תוחכוּתק עדייב יד ןצנַאג ןיא ןבעגעגּפָא טיא ןעמ

 תוירב ענַײֿפ יד טימ תוֿפיסַא ףיוא .סע טבַײלב םיא ַײב .ןענַײז

 ןעמ טָאה העד ןַײז .ןעװעג טשינ סוֿפ ןַײז זיא ןכַאזטָאטש ןגעוו

 ןעמ טָאה ןכערברַאֿפ ַא סעּפע המודכו תוזע רַאֿפ .טגערֿפעג טינ

 םייקמ עקַאט לָאמ ַא ןוא ,טשטַאּפעגסױא ךיוא ,טצעגיישעגסיוא .םיא

 ,"ןּפַאכ; ןעמ טגעלֿפ רעדניק ענַײז ,לביטשילהק ןיא ןעוועג קספ

 -ַאט ,סעקינשרדמיתיב רַאֿפ הרּפּכ ַא ,טסניד רעד ןיא ?ןבעגעגּפָא;
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 -ניק-סנטַאט , ןגָאז וצ ָאד ךיז טקיש עקַאט טוג רעייז .רעדניק-סנט

 לָאמ ַא ןגעלֿפ דנַאטש ןשיּתבה:ילעב ןוֿפ רעדניק וצ לַײװ ,"רעד

 יד ייז רַאֿפ ןַײז וצ ידּכ ,רעדירב יו טשרמולּכ ןבירשעגוצ ןייטש

 טינ ,םיֿבורק ערעייז טינ ,עדמערֿפדליװ ,עקנימערָא ,ךעלדניה-הרּפּכ

 ...רעדניק סנטַאט רעייז

 טַײצ רענעי ןיא תוכָאלמ-ילעב עשידִיי יד ןענַײז ךיז רַאֿפ ןיילַא

 סעּפע ךיז ןענרעלסיוא סָאד ,ןלַאֿפעג ,טכַאדעג טנַײה טינ ,ןעוועג

 ,טלעטשעגקעוװַא ןעוועג טכעלש רעייז ןָא ביײהנָא ןוֿפ זיא הכָאלמ ַא

 ןכַאז עטוג ןייק טשינ ליֿפ רעייז ןעמוקעגסױרַא זיא ןוֿפרעד ןוא

 גנַאלנרָאי טֿפרַאדַאב טָאה עלהכָאלמ-לעב עדַאיל ַא ַײב לגניי-ןרעל ַא

 -לעב רעד טייקשיתב-ילעב ןיא ןֿפלעה ;! סעצינױמַאּפ ןגָארטקעװַא

 יד טנרעלעג זַא .ץלָאה יו ּפעלק ןוא שטעּפ ןּפַאכ ןוא עטתיבה

 זיא רע .טנעקעג עקַאט תוּכמ יז רע טָאה ,תוּכמ רע טָאה הכָאלמ

 רעכעלקילגמוא ,רעטרעטיברַאֿפ ַא ,שטַאטרַאּפ ַא ךָאנרעד ןעוועג

 זיא ענַײז טנַאה יד .קנורט םעד טָאהעג ביל תורצ רַאֿפ .שטנעמ

 ענעגייא סָאד וליֿפַא לָאמ ַא ןעוועג דבכמ ,ּפַאלק ַא ףיוא ַײרֿפ ןעוועג

 וצ ןענַײז סָאװ ,ךעבענ ,ךעלגנַייזרעל יד ייוו-ןוא-ךָא זַא .ךיוא בַײװ

 ,טגָאזעג סנייטשימ ,רעוו ןוא .ןַײרַא טנעה יד ןיא ,טַיײצ ןַײז ןיא ,םיא

 ןענרעל ַאזַא וצ ןַײרַא ןענַײז סָאװ ,ךעלגנַיי יד ןעוועג סע ןענַײז

 ןיא טגרעלעג טינ ,עטזָאלרָאװרַאֿפ ,עקנימערָא ,םימותי ?הכָאלמ יד

 טכעלש יװ ,ךָאד ; םיצראה-םע -- ירֿבע ןייק טנעקעג טינ ,רדח ןייק

 יז ןשיװצ ךיז טָאה ,ןעוועג זיא תוכָאלמ-ילעב יד ןוֿפ עגַאל יד

 טימ עכלעזַא ךיוא ,ןשטנעמ עקידנעטשרַאֿפ ,עטוג ליֿפ רעייז ןענוֿפעג

 ,םינצבק עכעלײרֿפ ,עקידעבעל ןוא ליֿפעג ,ץרַאה

 ןעזעגסיוא טָאה הריד סהכָאלמ-לעב םעד טרעמוארַאֿפ ,םערָא יו

 ןוֿפ ןעוועג זַײװנטַײצ טרָאד זיא ךעלײרֿפיקידעבעל ױזַא ,ןסיורד ןוֿפ

 קיציא ,רעגייטש ַא ,ךיז טייטש סע .טעברַא רעד תעשב םילעוּפ יד

 ,טעברַא לקיטש ַא רעביא טנַאה רעד ןיא לסערּפ ַא טימ לעדַײנש סָאד

 * ,ץומש טימ ּפעט



 23 רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא

 ןטימ טקַאט םוצ קידנּפַאלקוצ ,שרַאמ ַא שטיווק ַא ףיוא ןָא-טבייה

 דניוושעג קידנטעברַא ,שיט םורַא ,םירוחב ,םילעוּפ הרֿבח ןוא ,לסערּפ

 ןֿפױא רענעי ,לקנעלעג ןֿפױא רעד :רעטנוא-ןֿפלעה ,לדָאנ רעד טימ

 ַא ּפֶא ךיז טליּפש סע ןוא ,ןעק רע סָאװ טימ רעכעלטיא ,לכלוקַײב

 ןעײרֿפ ךיז ןגעמ םיכָאלמ שזַא ,קידעבעל ,קידנעקַאשט "ןוילע-ךלמ,

 ףיוא קידנכַאמכָאנ ,רענייא ךיז טמירקרַאֿפ ךָאנרעד דלַאב עקַאט ןוא

 ,סנקעדַאב ַא וצ ןעמַארג טגָאז רע יװ ,ןחדב םעד לוק ןקיטעמוא ןַא

 -ינ קירעיורט לקיטש ַא רמזיילּכ יד יו וצ-ןליּפש םירוחב לייט ַא

 זיא'ס .ןייװעג ַא ןיא רעבַײוװ יוװ ךיז ןעײגרַאֿפ עקירעביא יד ,לדנוג

 ַא סיוא ךיז טזָאל קיזומ-ךצַאק רעד ןוֿפ ןוא --- גָאלק ַא ,רעמָאי ַא

 הלּכ רעד טימ ,טעברַא רעד ַײב קידנציז ,טייג הרֿבח ! *ץנַאט-רשּכ;

 ,פינק ַא ןרעדנַא םעד רענייא טוט "תבש? טָאטשנַא ,ץנַאט-רשּכ ַא

 :קידנעגניז סיוא-טַײרש ןעמ ןוא לטיה סָאד ןטניה ןוֿפ ּפָארַא-קוד ַא

 ןֿפױא רעדינַא-טלעטש ,עקרעדַײנש יד ,עטתיבה-לעב יד !טַאוװיװ,

 ,עקידוז ,עסייה ,לֿפָאטרַאק עטכָאקעגּפָא לסיש עלוֿפ עסיורג ַא שיט

 טימ ןטעליב ףױא ןקוקנָא ןייג געמ ןעמ ןוא .ץכעלָאש רעד טימ

 ןַײרַא ליומ ןיא ,טלײשעגּפָא ןרעוו לֿפָאטרַאק יד טייקכיג ַא רַאֿפ סָאװ

 ףיוא סהירב עכלעזַא !טֿפַאהרעטסַײמ .ןעגנולשעגּפָארַא ןוא טּפַאכעג

 ףיױא רעװש זיא ,ןענַײז המודכו ןעגנוי-רעדַײנש יװ ,ןסע-לֿפָאטרַאק

 -וקַאב ,טעברַאעגסױא ךיז ןענירד ןבָאה ייז .ןעניֿפעג וצ טלעוו רעד

 זיּפש רעייז זיא ,סע טסייה לֿפָאטרַאק ,סָאד לַײװ ,העידי ַא ןעמ

 ,ךעלגעטיגָאט .,טגָאזעג סנייטשימ

 ענעגייא ,ךעלדיל ןעגנוזעג טֿפָא ןרעוו ,םילעוּפ יד ַײב ,טרָאד

 ןשיוצ ,טלעװ רעד ףיוא סױרַא ךָאנרעד ןעייג סָאװ ,עקַאט טעברַא

 ןעמוקַאב ןוא ,ךעלדיימטסניד ,ךעלדיימ וצ ליומ ןיא ןַײרַא-ןלַאֿפ ,םלוע

 -רַא ,ןעװערדנַאװ ןגעלֿפ סָאװ ,םילעוּפ ."ךעלדילסקלָאֿפ , ןעמָאנ םעד

 -עגנַײרַא ךעלדיל ערעייז ןיא ןבָאה ,רעֿפרעד יד ןיא םִייוג ַײב ןטעב

 ,שידִיי בלַאה ןעמוקעגסיוא זיא'ס זַא ױזַא ,רעטרעוו עשִיוג טשימ

 -רַאֿפ רעייז ןעוועג זיא ךעלדיל יד ןוֿפ *ךוּתפ רעד .שיסַײר בלַאה

 ,רעגייטש ַא ,לדיימטסניד ַא ,סעביל רעביא ענױזַא ןעוועג זיא'ס .ןדייש
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 ךיז טנָאמרעד ,ןטבילעג ריא ךָאנ דמערֿפ רעד ןיא ךיז טקנעברַאֿפ

 ןעגנערברַאֿפ ןגעלֿפ ייז יו ,ןטונימ עסיז ,עטוג יד ןיא קידנענייוו

 -לעוו עטכידעג ןיא לָאמ ַא ,ריצַאּפש ןֿפױא ןביוט רָאּפ ַא יו ןעמַאזוצ

 -טסיג לדיימ ַא םּתס רעדָא ,ןרָאק ןוא ץייוו ןשיווצ לָאמ ַא ןוא רעד

 ַא יװ ןתח ַא סעּפע וצ המשנ רעד טימ ךיז טיצ ,ץרַאה ריא סיוא

 ךיוא .הנֿבל רעקידנענַײש רעד וצ ךעלטנעה יד טימ דניק ןיילק
 המותי ַא ןוֿפ ,רעגיוש רעזיב ַא רעביא רונש ַא ןוֿפ ךעלעדיל

 -עזעג ייז יו ,ןטורקער עשידַיי ןוֿפ ךעלדיל .רעטומֿפיטש ַא רעביא

 ףיוא טסניד ןיא גנַאגקעװַא ןרַאֿפ עביל ערעייז עלַא טימ ךיז ןענעג

 ןוא רעבַײװ טימ ךַיז ןענעגעזעג עטבַייװַאב .ןרָאי עגנַאל ,עגנַאל

 יד ףיוא "?עקדַאיד; םַײב ,ךעבענ ,עקשטיניילק ,ךעלגנַיי ,רעדניק

 יז יװ ליֿפ ױזַא לָאמ ייוצ ךעלצלעּפ עגנַאל ,עטיירב ןיא ,טנעה

 עכלעזַא .רעטסעוװש ןוא רעדירב ,עמַאמ:עטַאט טימ ךיז ןענעגעזעג

 םיוב ַא ןוֿפ יו ,ןרעוװ סָאװ ,ךעלמימותי ענדיב ךעלדיל יד ןיא ןסייה

 עטלַאק יד ןיא טַײװ טעה-טעה ןֿפרָאװרַאֿפ ,רעטעלב ענעסירעגּפָא

 וצ ןרעױּפ עבָארג ,עדמערֿפ ןשיוצ ,קעה ַא ןיא ץעגרע ,רעטרע

 טעװ ןייבעג רעייז ּוװ טסייו טָאג ןוא ,םירזח ייז ַײב טרָאד ןעשַאּפ

 יד ןשיווצ ."העֿבש; ןציז טינ וליֿפַא ןלעװ עמַאמ-עטַאט .ןעמוקניהַא

 ןיא ,שדוקיילּכ ןוא טַײל-סלהק ,םידיגנ רעביא ךס ַא ָאד זיא ךעלדיל

 תורצ יד רַאֿפ תוירב ענַײֿפ עלַא יד טימ ּפָא ךיז ןענעכער ייז עכלעוו

 רעייז וצ סואזזָאל ןוא ,סיוא טַײל יד ןוֿפ ןעייטש ייז סָאװ ,דייל ןוא

 -טרעווכעטש עקיציּפש ןוא ךעלטרעוו עֿפרַאש טימ זייב סָאד לַא ּפָאק

 ןוֿפ עטסשרעבייא סָאד ,סעקלעמע ,ןדלָאי :יײז ַײב ןסייה ענעי .ךעל

 ןעמ .םערגירומ-ענייר-ענייש סָאד ,רָאהּפַאק ,שקָאל ,סעמיצ ,ללסױטש

 אפ ַא טעילטעג טָאה תוכָאלמ-ילעב יד ַײב זַא ,ןגָאז טכער טימ ןעק

 טימ ןוא ,המשנ עשירֿפ עגנוי ַא ןליֿפ טזָאלעג ךיז .קנוֿפ רעשיטע

 טימ םירֿבח יװ גנַאגמוא רעייז ןרעלקרעד ךיז טזָאל עקַאט םעד

 .ןטעָאּפ ,סרעבַײרש וצ םויה-דע טֿפַאשביל רעייז ,רעדניק

 ,תוכָאלמ-לעב ךעלקיטש ךיוא רוטַאנ רעד ןוֿפ ןענַײז רעדניק

 עשידִיי סָאד .המודכו ןלָאמ ןעיוב ,ןצינש ,ןרעטסַײמ וצ ביל ןבָאה ייז
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 ןוא סעמרָאֿפ ןצינש קשח טימ ךיז טמענ ,רעגייטש ַא ,לגניי-רדח

 ןלָאמ ,םירוּפ ףיוא ךעלּפעלק-ןמה ןכַאמ ,הּכונח ףיוא ךעלדיירד ןסיג

 -נוא טָאטשנַא רָאנ .תועוֿבש רעטצנעֿפ יד ףיוא ןּפעלק ןוא ךעלזייר

 טקיטשרעד ןרעטסַײמ וצ רעדניק יד ַײב קשח םעד ןטלַאהוצרעט

 יז ןזָאל -- ןעלטימ עגנערטש טימ ביײהנָא ןיא דלַאב ךָאנ םיא ןעמ

 ןטיײקשירַאנ טימ ךיז ןעמענרַאֿפ טשינ ,ןעמ טגָאז ,ןענרעל רעסעב

 ןענַײז ,תוכָאלמ-ילעב וצ ןעמוק רעדניק זַא ,לָאמ ַא רעבָא ךיז טֿפערט

 ,ךיז ןקוקוצ ןוא ןציז וצ ןגינעגרַאֿפ סיורג רַאֿפ היחמ טושּפ ךיז ייז

 -בַײלג ןגָאז ןעגניז ןדייר ענעי יװ ןטעברַא ענעי יװ ,ךיז ןרעהוצ

 ןוא רעמינּפ עזייב ,תורצ ערעטצניֿפ ,רעמוא םעד ךָאנ .ךעלטרעוו

 ןיא ,רדח ןיא קידנעטש ךיז רַאֿפ ןעעז ייז סָאװ ,תומשנ עטגָאלקרַאֿפ

 םינּפ ךעלײרֿפ ַא ,ענימ עַײרֿפ ַא זיא ,םייה רעד ןיא ןוא שרדמ-תיב

 יד ,ןקוק ךעלעגייא יד .שינעקיווקרעד ַא רָאנ ייז רַאֿפ טרָאװ טוג ַא

 !היחמ ךיז זיא ,טלעווק עלעצרעה סָאד ןוא ןכרָאה ךעלרעיוא

 יא .ךעלגנַיי ןענַײז תוכָאלמ-לעב ,תוכָאלמ-ילעב ןענַײז ךעלגניי

 יד .תוברּת ןבָאה ןלָאז ייז ,ארומ רעד ןיא ןעמ טלַאה ענעי יא ,יד

 ! םיּתבה-ילעב רַאֿפ תוברּת -- ענעי ,סעטַאט רַאֿפ תוברּת --

 ןענַײז רעילָאטס רעד סעלייק לצרעה ןוא דימש רעד קיזַײא זַא

 ןיא תוכָאלמ-ילעב עטקירעדינרעד ללּכ םענוֿפ ןעוועג ןעמונעגסיוא

 ייז .תוֿבָא-תוכז ןעקנַאדרַאֿפ וצ טַאהעג םעד טימ ייז ןבָאה ,לטעטש

 םיֿבורק רַאֿפ טנכערעג ךיז ,החּפשמ רענייש ַא ןוֿפ טמַאטשעג ןבָאה

 -וג ,ענעעזעגנָא ,ערעייז סעטַאט יד ,לטעטש ןיא טַײל עטסנַײֿפ יד טימ

 ,קרַאמ ןֿפױא רעזַײה השוריב ייז טזָאלעגרעביא ןבָאה ,םיּתב-ילעכ עט

 ,טנַאװחרזמ ןיא טעטש ענייש ןוא ,לטעטש ןיא ץַאלּפ עטסנעש סָאד

 סקיזַײא .ןעמייה 'ר טימ םינכש ןעוועג ןענַײז עדייב .טרָאד לוש ןיא

 לצרעה ןוא רענַײז ןוֿפ טַײז רעטכער רעד ןיא ןענַאטשעג זיא זיוה

 טבעלעג ןבָאה םינכש ַײרד יד .טַײז רעקניל רעד ןיא -- זיוה סעלייק

 ןוא תוחמׂש ףיוא ןעמוק ןרעדנַא םוצ רענייא ןגעלֿפ ,ךיז ןשיווצ טוג

 ַא טימ לגנִיי ליוװ ַא ,עציא-ריאמ ,ןוז סקיזַײא .ןעטיב ֿבוט-םוי-טוג

 ,סרעגַארג ןיא תורבסה ןָאטֿפױא ,גַײצליּפש ןעװערטסַײמ וצ לּפעק
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 -ךעה ןוא .רדח ןייא ןיא ןעלהמלש טימ טנרעלעג טָאה ,ךעלּפעלק-ןמה

 ַא רַאֿפ טסיזמוא ןעמונעג םייח 'ר טָאה םיא ,ןויצ-ןב ,ןוז סעלייק-לצ

 העש ַא ןענרעל טגעלֿפ רע ןכלעוו טימ ,ןוז ןרעטלע ןַײז וצ רֿבח

 רענעדַײז ַא ןוֿפ .טַאהעג טַײצ טָאה רע רָאנ ןעוו ,העש ייווצ רעדָא

 ,טינ ןיוש ןעמ טדער -- ֿבוט-םוי ןוא תבש למַײרטש ַא ןוא עטָאּפַאק

 טנטַאט זַא ,סע טמוק יװ ,רָאנ זיא הלאש יד .ןגָארטעג ןבָאה ייז זַא

 זיא הפילק ַא; :ןגָאז טַײל ? תוכָאלמ-ילעב ןַײז ןלָאז ענױזַא רעדניק
 -רַאֿפ ןוא ןענרעל ןוֿפ ןסירעגּפָא ייז ,טנגוי רעד ןיא ןַײרַא ייז ןיא

 ןענַײז ךעלגנַיי .ןכַאז עשלגנִיי טימ ,ןטײקשירַאנ טימ ּפָאק םעד טיירד

 -רובעג ייז ןיא טָאה סע .ןבילבעג ייז ןענַײז ךעלגנַיי ןוא ןעוועג ייז

 יז ןוֿפ ןיא סָאװ ןוא ,טעשטרובעג ,טעשטרובעג ,הּפילק יד טעשט

 טרָאֿפ ...רָאנ !תוכָאלמ-ילעב -- טשינ רָאג ?ףוס םוצ ןרָאװעג
 ."רעדניק סנטַאט

 ערה'רצי רעד ןעלהמלש טָאה ךעלגנִיי עטלַא עכלעזַא וצ טָא

 .ןגָארטעג

 ןָאבַאר לארשי

 רימ ןגעוװ ןוא ןדייז ןַײמ ןנעוו

 ןעוועג ןחדב ַא וימיילּכ זיא עדייז ןַײמ

 ,טכעלֿפעג ןעמַארג ןוא טּפוזעג ןֿפנָארב ךיז

 -- ןָאמ טימ תולח ייווצ ,סנטָארבעג לגילֿפ ַא

 .טכער םיא רַאֿפ ןעוועג זיא רכׂש אזַא

 -- לֹוש רעכוסישזפ ןוֿפ שמש רעד ןוא רע ןוא
 ,טַײגַאב לָאמ ןייק עטָאּפַאק ןייק עדייב ןבָאה ייז
 ןישטנעכ לטעטש'ס טָאה ןעמַאזוצ ןדייב ןוא
 ,טַײל עקיר'ביא רַאֿפ ןטלַאהעג
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 ,טגנַאלרעד ןֿפנָארב קנורט ַא שמש םעד טָאה עדייז ןַיײמ

 ;דרעב עלעדייא יד ןטלָאשעג ,טעסוּכעג

 ,ףוסיליֿפ ַאזַא ָאד ןיא'ס זַא ,טלייצרעד

 שטנעמ רעד זיא ...רד זַא ,טהנעט סָאװ

 !דרע יד זיא ...רד ןוֿפ ןוא

 ,שטנעמ רענעזעלַאב טשרמולּכ ןיוש סייה ךיא ןוא

 ,טנַאק ןגעוװו דייר ןוא ןעמַאד טימ רימ ריצַאּפש

 ,דָאב ןוֿפ עדייז ןַײמ יווװ ,טסנוק ןגעו סעומש ןוא

 !טנַארֿפ ַא ,ידנעד ַא יו ,ךיש יד רימ ץוּפ ןוא

 ,טכַאנ רַאֿפ לָאמ ןייא ױזַא טֿפערט ןגעוו טסעד ןוֿפ

 .גנַאב סעּפע טרעוו רימ --- ןענַאװ ןוֿפ טשינ סייוו ךיא

 ,קנעש ןיא ןעיַאש 'ר וצ ןַײרַא ךיא ףיול ןַאד

 !גנַאלרעד ןֿפנָארב קנורט ַא : יירשעג ַא וט ןוא

 .לעק ןַײמ ןיא טדניװשרַאֿפ לזעלג ךָאנ לזעלג ןוא

 ,ָאד ןיא סָאװ ,טלעוו ַא ןוֿפ דיל ַא ןעמַארג םענ'כ ןוא

 ,רעצ ןוֿפ ןענייוו טניה ןעוו ,טכַאנרַאֿפ ןוֿפ דיל ַא

 !העש עדעי סנייוו סע ןוא ץרַאה'ס רימ ןיא טנייוו'ס ןעוו

 ,ןײלַא טשינ טסייוו סָאװ ,שטנעמ ַא ןוֿפ דיל ַא

 ,טרעגַאב רע סָאװ ןוא ָאד זיא רע סָאװ וצ

 טסַאג רעדמערֿפדליװ ַא יו םורַא ךיז טיירד סָאװ

 .דרע רענעטלָאשרַאֿפ רעזדנוא ףיוא

 טנַאה רעמערַאװ רַאֿפ סָאװ ,שטנעמ ַא ןוֿפ דיל ַא

 ,טגָאמרַאֿפ רע סָאװ ,ץלַא רע טיג קעװַא

 !טכַאנ ןיוש ןרעוו לָאז ,ָא :גָאט םעניא טעב סָאװ

 ! גָאט ןיוש ןרעוו לָאז ,ָא : טכַאנ ַײב
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 ,עדייז רעמערָא ןַײמ ,עדייז ןַײמ ,עדייז ,ָא

 ,ןיולק רעכוסישוּפ ןוֿפ לװנַאז 'ר שמש ןוא

 ,ָאד בַײרש ךיא סָאװ ,דיל סָאד זיא ךַײא רַאֿפ רָאנ ,ךַײא רַאֿפ

 .סוּכ ןטעביז םעד סיוא טציא ךיא קנירט ךַײא רַאֿפ

 1928 צעשראוו ,"טלעװ רעד ןופ טױלּפ ןרעטניה, ךוב ןופ

 ץרפ 2 י
 זיױה סטחוש ןיא

 "רעדליב"עזַײרא ןוֿפ

 עטשימעג ענעדײשרַאֿפ ןגעקַא רימ ןֿפױל לזַײה סטחוש ןוֿפ

 ךַײלג ,הוואג ַא טימ "וקירוקוק, ןַײז טַײרש ןָאה ַא רוביג ַא .תולוק

 -ַאד קירעירט .ןעװעג טשינ טלעװ רעד ףיוא ףלח ןייק טלָאװ סע

 ...רעגנוה ,םינּפ ַא ,טדַײל סע ;לבלעק ןדנובעגוצ ַא טעקעמ ןגעק

 ,ךַאד ןטרעכעלעג ,ןכיוה ןרעטנוא ,סעטַאל יד ןשיוװצ ,רעבָא רַאֿפרעד

 ןסיוא ןכַאל ןוא לנילֿפ ןבָאה ייז -- לגײֿפ רעטרעדנוה ןעשטּפישט

 ןשטנעמ :ךעלמערעוו טימ לוֿפ זיא טֿפול יד ,זיא רעמוז ! טחוש

 ...ךעלעקשירק יד רעביא-ןזָאל ,עטסגרַאק יד ,עטסמערָא יד וליֿפַא

 ;טסענ יד זיא טעבעגסיוא !ּפישט-ּפישט-ּפישט ,ּפישט-ּפישט-ּפישט

 ליטש ןיא ענמָארקס ,רע רעד ןברַאֿפ עקידעצנַאלג טימ טריצעגסיוא

 -- ןוא םערַאװ ייז זיא סע !טַאז ןענַײז ךעלרעדניק יד ןוא .יז יד

 ...ןביושרַאֿפ טשינ ץעגרע ןיא

 טימ *1 םישדקב םומ, טניימ ןעמ סָאװ ,םרחב רעבָא ייז טגערֿפ

 -למרַאי ןיא ,עסעװרָאב ,טַײל עגנוי ייווצ ךיז ןקיטֿפעשַאב הלאש רעד

 רָאנ ןענַײז טַײל עגנוי ד .םינטק םיתילט יד זיב ןָאטעגסױא ,סעק

 -לעק רעבָא ,רעמַאק רעד ףיוא הרוחס ,ןטנעטַאּפ ןרידיווער וצ לוסּפ

 ...ַײרֿפ ןוא קנַארֿפ -- חבזמ םוצ רעב

 ןעמונעג רעױּפ רעד ךיז טָאה ,טלייטעצ טלעװ יד טָאה טָאג ןעוו
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 רעד ,דלָאװ םעד -- רעגעי רעד ,ךַײט םעד -- רעשיֿפ רעד ,דרע יד

 ,גָאװ יד ןוא טָאמ יד -- רחוס רעד ,רעמייבטכורֿפ יד -- רענטרעג

 -כַאנ יד ,לדלעוו ַא ןיא טלַײװעג טעָאּפ רעד טָאה .רעטַײװ ױזַא ןוא

 ײלרעלַא טמיורעגנַײא -- רעמייב יד ,טרעלירטעג םיא טָאה לַאגיט

 ךיז ןבָאה ןגיוא עשיטעָאּפ יד ,ןגיוא יד ןוא ...ןעַײרעשטַאלקידלַאװ

 רעד ןוא ךַײט םַײב ינק טנישעװ רעד ןוֿפ ןסַײרּפָא טנַאקעג טשינ

 זיא רע זַא !טקיטעּפשרַאֿפ ץלַא טָאה רע ןוא ,טנעה עריא ןיא עקנַאיק

 ןוֿפ ןיא טָאג ַײב .ןעוועג טלײטרַאֿפ טלעוװ יד ןיוש זיא ,ןעמוקעג

 עסַאר ,ןגיובנגער ,ןקלָאװ -- יװ ןבילבעג טשינ רעמ ןגעװטענַײז

 ןישעװ יד ןיוש וליֿפַא רע טָאה סגעוווצקירוצ .לגײֿפירעמוז ןוא

 ,.. םַא ןַא רַאֿפ ץעגרע טלעטשעג ךיז טָאה יז .ןֿפָארטעג טשינ

 םיא טָאה -- !ןײלַא ןטלעװ ריד ףַאשַאב ,עיזַאטנַאֿפ טסָאה --
 !טנָאזעג טָאג

 יד זיא טלעװ ןַײז .טעָאּפ םעד ןעוװעג אנקמ טָאה ןעמ ןוא

 רעד .סייווש ןוא טיונ טימ דרע ןַײז טעברַאַאב רעיוּפ רעד ! עטסעב

 ןיא זַײא ןכערבוצכרוד רעטניו ;קידײל טשינ ךיוא טייג רעשיֿפ

 ןוֿפ .ןגָאי ןוא ןֿפױל ןוֿפ דימ טרעוװו רעגעי רעד .ךַאז עטוג ןייק טשינ

 ןליֿפַא רחוס רעד ...!גנירג ױזַא טשינ *סענַאּפ, ךיז ןכַאמ לּפעדלַאוװ

 רע טברַאטש טינַא --- גָאװ ןוא סָאמ ןשלעֿפ שטָאכ ,ןָאט סעּפע זומ

 ךיז טֿפַאש ןוא ךיוב ןֿפױא טגיל סָאװ ,טעָאּפ ןייא .רעגנוה רַאֿפ

 !ןטלעװ

 זַא ,ןזיועגסיוא ךיז טָאה סע .ןעוועג תועט ַא רעבָא זיא סע

 טלעװ עסיורג יד ןוא ,?ַארוקסבָא ַארעמַאק; ַא רָאנ זיא המשנ ןַײז

 סעטָאלב יד ןיא םיריזח יד טימ ןוא סעטָאלב עטיורג עריא טימ

 ,טרָא ןַײז טסייוו ריזח רעד ןמז-לּכ ! ריא ןיא ּפָא ךיז ןריֿפַארגָאטָאֿפ

 טרעוװ ...ןָא ןביוא ךיז רע טצעז רעבָא םיוק ! ןדַײלרעד וצ ךָאנ זיא

 ...ערעזדנוא יו שירזח ךיוא טלעוו טטעָאּפ םעד

 סטחוש םעד :טַײל עגנוי ערעזדנוא רָאנ טבַײלב ןַײז וצ אנקמ

 טגָאלש "םישדקב םומ; ןוֿפ טלעוו רעד ןיא .םעדייא סטחוש ןטימ ןוז

 רעייז ןשיווצ ,ּפָא טשינ עריא םיריזח יד טימ טלעוו רעזדנוא ךיז
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 ןייק ,קירב ןייק .תוכַײש ןייק רָאג זיא טלעוו רעזדנוא ןוא טלעוו

 ,ָאטשינ גנַאהנעמַאזוצ

 ףיױא טלעװ רעזדנוא ןוֿפ ןעמוקעג ןיב ךיא זַא ,רעבירעד ןוא

 רעמינּפ עגנוי יד ףיוא ןוא טכַאמרַאֿפ תורמג יד ןרעוו ,טלעוו רענעי

 ןצעמע ןעזרעד ןטלָאװ ייז ;רעדנּוװ ןוא קערש ןזיוװַאב ךיז טָאה

 ,טלעוו רערעדנַא ןַא ןוֿפ

 ןיא ןעגנַאגעג זיא רע ,םייה רעד ןיא טשינ זיא טחוש רעד

 עקטחוש יד .זיוה ןיא בלַאק יד ךָאנ טקעלב רעבידועד --- ןַײרַא ףרָאד

 ,למערקטינש ריא טָאה

 ,טיור קיכַאֿפַײרד ןעמיוק םַײב ןעייטש רעטכָאט ַא ןֹוא רונש יד

 -- סנטייווצ ;הרוּת רעייז טימ רענעמ יד ןוֿפ תחנ רַאֿפ -- סנטשרע

 ַא רַאֿפ השוב רַאֿפ -- סנטירד ןוא ;רעַײֿפ ןקידעקַאנק םעד ןוֿפ

 טּפַאכעג טָאה ענייא .וצרעד ?שטַײדא ַא ןֹוא ןיױשרַאּפסנַאמ ןדמערֿפ

 ,טקורעגּפָא ךיז טָאה עטייווצ יד ,ןַײרַא ליומ ןיא ךעטרַאֿפ ץיּפש ַא

 -רַאֿפ רימ ףיוא ןקוק עדייב ;השודק ןעגנַאגעגסיױא טלָאװ יז ךַײלג

 ןוֿפ ךעלדנעברָאה רעטנוא סנױעטש עצרוק רעטנוא ןוֿפ טרעדנוװ

 ,םעדעֿפ עגנעטּכָאלֿפעג

 ןיוש ןבָאה יז .ןעמוקעג ךיז וצ דלַאב ךָאד ןענַײז טַײל עגנוי יד

 .סע ןיב ךיא זַא ,ךיז ןסיוטשעג ,"רעבַײושרַאֿפ, םענוֿפ טרעהעג

 ,דגיוושעג וצ-טייג ןבַײרשרַאֿפ סָאד

 טגידרַאֿפ רע סָאװ ץוחַא ,ךָאװ ַא לבור ריֿפ טמענ טחוש רעד

 סָאד .ןטכיולעג רָאג רע טלָאװ ,"ץוח-תטיחש;, טשינ ןעוו ,ףרָאד ןיא

 ןשָארג רעקידנעטש רערַאב ַא -- ךָאד ,קינייװ טכַאמ לבלעוועג

 ויב :טגרָאזרַאֿפ ןענַײז רעדניק יד !ָאד זיא ,םשה ךורב ,הסנרּפ

 רעביא !טשינ טלעֿפ טחוש םַײב שיײלֿפ ;טסעק ייז ןסע רָאי טרעדנוה

 יד -- רענייא :השורי ןעמענ ייז ןלעוװ רָאי קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה

 לזַײה סָאד .לבלעוועג סָאד -- רעטייוצ רעד ,הטיחש ףיוא הקזח

 !תוֿפּתושב ןבַײלב טעוו

 ,םירחוס רַאֿפ רעטעב .לטעטש ןיא עלַא יװ סיוא רעסעב ןעעז ייז
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 -דלעֿפ ןטימ סרעקנעש יד רַאֿפ וליֿפַא . . . תוכָאלמ-לעב ,םיּתמ-ילעב

 .ןעמַאזוצ רעש

 -- קידנעײגסױרַא ךיא טכַארט -- טַײצ ַא ןעמוק ךָאנ טעװ סע

 ...תוסנרּפ עטסעב יד ןוֿפ ענייא ןַײז טעוו וליֿפַא תודמלמ ןעוי

 ,תונבר ץוחַא .טניימ ןעמ יו טכעלש ױזַא טשינ ךָאד זיא סע

 ,הסנרּפ עטוג ַא ךָאנ ָאד זיא תודמלמ ןוא תוׂשמש ,הטיחש

 ןצֿפוֿפ טלָאצ יז ;: אצינרָאמָאק; ַא טניוװ זיוה ןיא טחוש םַײב

 טייג סָאװ ,רעטצנעֿפ ןכרוד ,ןסָאלשעגוצ זיא ריט יד .רָאי ַא לבור

 -רַאֿפ-ךיוה ייווצ .לביטש ןייש ץנַאג ַא ךָאד ךיא עז ןַײרַא סַאג ןיא

 ,תיב-ילּכ עטברַאֿפעג-טיױר ענרעצליה ,סנשיק עסַײװ טימ ןטעב עטעב

 טקנַאלב סע ,םילּכ ענרעּפוק ןעגנעה ,ןעמיוק ןבענ ,טנַאװ רעד ףיוא

 ןוא תוֿבחר טימ לוֿפ זיא לביטש סָאד .רעטכַײל-לגנעה רענעשעמ ַא

 ,טיקשיּתב-ילעב

 ַא עז ךיא -- רימ ןעמ טגָאז -- !ךיוא רעבליז טָאה יז --
 -שטנעב ןַײז ןוומ טרָאד :ןגָאלשַאב ךעלבשעמ טימ ןטסַאק ןסיורג

 ,ךיוא גנוריצ רשֿפא ,סרעטכַײל

 טימ ןומטמ ַא טָאה יז -- ןעמ טגָאז -- ?ריא טרעלק סָאװ --

 ןַא זיא יז !ענעשעק ןיא ריא ַײב טגיל לטעטש עצנַאג סָאד :טלעג

 ןסָאלשעג הריד יד זיא ךָאװ עצנַאג ַא .םימותי ירד טימ הנמלַא

 עצנַאג ַא ןווח תבש רעסיוא ,תבשל תבשמ םייהַא טמוק יז לַײװ

 .רעדניק ַײרד עלַא טימ טלטעב ןוא תוֿביֿבס יד ןיא יז זיא ךָאװ
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 קישטנַארַאה ןועמש

 לדערלוּפש םַײב

 גנולייצרעד

 ןיא רע .ןרָאװעג קנַארק עטַאט רעד ןיא טַײצ-חסּפ םורַא

 ךיז ןוא ןענַאטשעגֿפױא רעדיו ,טגיילעג ךיז ןוא ןעגנַאגעגמורַא

 ןוא ןַײרַא טעב ןיא ןָאטעג גייל ַא ךיז טָאה רע זיב ,טגיילעגקירוצ

 ןענַאטשעגֿפױא טשינ רעמ ןיוש

 קנערק ַא רַאֿפ סָאװ ,טסּוװעג טשינ ןיילַא טָאה רעטקָאד רעד

 וצ טרעהעגֿפױא לָאמ ַא טימ טָאה עטַאט רעד יו ױזַא .זיא סָאד

 טמענ קנערק סנטַאט םעד זַא ,טמיטשַאב רעטקָאד רעד טָאה ,ןרעה

 םעד ףיוא ןוא ,סולּפ םענעזָאלרַאֿפ-טלַא ןַא ןוֿפ ,ןרעיוא יד ןוֿפ ךיז

 ןוא טינ רָאג זיא קנערק יד זַא ,טמיטשַאב רעטקָאד רעד טָאה ךמס

 רע זַא ,ןזַײװ וצ ידּכ ןוא .קעװַא קנערק יד טעװ געט ןעצ זיב זַא

 -טוג רע טָאה ,ךעלרעֿפעג טינ זיא קנערק יד זַא ,טסנרע סע טניימ

 -ַאֿפ ַא ,רחוס ַא רַאֿפ טינ טסַאּפ סע זַא ,ןטַאט םעד טרסומעג קיטומ

 ןגיל ןוא ןעשטשעיּפ וצ סָאװ עדַאיל ַא ןוֿפ ךיז ,רעדניק ןוֿפ רעט

 | ,טעב ןיא

 ןענַײז געט ןעצ עטמיטשַאב סרעטקָאד םעד רעדייא ךָאנ רָאנ

 רעד זיב ןוא ןרָאװעג טוג טשינ לָאמ ןייא ןטַאט םעד זיא ,קעװַא

 -- ײברַאֿפ ןעועג עטַאט רעד ןיוש זיא ןעמוקעג זיא רעטקָאד

 ,ןברָאטשעג

 זיא רע ןעו .שטנעמ רעגנוי ַא ןעוועג ךָאנ זיא עטַאט רעד

 יד .טגָאמרַאֿפ טינ רָאה עיורג ןייא ןייק ךָאנ רע טָאה ,ןברָאטשעג

 ןעוועג זיא יז .קיסַײרד רעבירַא םיוק : ןעוועג רעגנַיי ךָאנ זיא עמַאמ

 ןרַאֿפ ךָאנ יז טָאה רעצ סיורג ןוֿפ .עכעלקנערק ַא ןוא עכַאװש ַא

 ןגיל ןבילבעג טרָאד ןוא טעב ןיא ןָאטעג גייל ַא ךיז היוול סנטַאט
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 רעדניק עניילק יד טימ בוטש יד ןוא ,ןכָאװ ףיוא קנַארק טסנרע

 .רקֿפה ףיוא ןבילבעג זיא

 טקנוּפ ,טשַארעגרעביא ךעלרעדיוש טיוט סנטַאט םעד טָאה ךימ

 יד רעטנוא ןוֿפ רימ טלָאװ ,ייטש ךיא רעכלעוו ףיוא ,דּרע יד יװ

 ןשיװצ ןטֿפול רעד ןיא ןעגנעה ןבילבעג טלָאוװכ ןוא ריֿפַא סיֿפ

 ןַײמ זַא ןביילג טנָאקעג טינ רָאג רימ ךיז טָאה'ס .דרע ןוא למיה

 "רב םעד טימ ,רעקידנעלכיימש ןוא רענייש ,רעכיוה רעד ,עטַאט

 זיא ,רעגנערבטלעג ןוא רערעזדנוא רעצישַאב רעד ,לדרעב םענ

 -תיב ןֿפױא דרע רעד ןיא טגיל ןוא ןברָאטשעג זיא ,רעמ ַאטינ

 ןעוועג געט עטשרע יד זיא רימ ...דרע לגרעב ַא רעטנוא ,תורֿבקה

 טלָאװ טלעװ יד ןוא ןשָאלעגסיוא ןרָאװעג טלָאװ ןוז יד יװ טקנוּפ

 .רָאי ןטנַײג ןיא ,טכַא ןעוועג טלָאמעד ןיב ךיא .ןעגנַאגעגרעטנוא

 "וצ ןעמונעג ךימ ךיא בָאה ,געט רָאֹּפ ַא ךרודַא ןענַײז סע זַא

 זיא ,טגָאלקַאב עלַא ןבָאה ןטַאט םעד .עגַאל רעַײנ ןַײמ וצ ןעניווװעג

 ןעוװעג טינ ןיוש זיא'ס .ןרָאװעג רעטכַײל רימ ןיילַא ןוֿפױעד ןיוש

 -שמ רעקירעביא רעד טימ רעקידתוֿפּתוש ַא רָאנ ,רעצ ןַײמ זיולב

 קנערק סעמַאמ רעד .עטנַאקַאב ןוא סעמומ ,סרעטעֿפ יד טימ ,החכ

 ;קורדנַײא ןקרַאטשצ ןייק טכַאמעג טינ רימ ףיוא טָאה רעדיוו

 ןוא ...סַײנ ןייק ןעוועג טינ רימ ַײב זיא ןַײז קנַארק סעמַאמ רעד

 ךיא זַא ,ןַײזטסּוװַאב ןטימ ןרָאװעג טניווועגוצ לסיב ַא ןיב ךיא זַא

 ןייג זומ ךיא ןוא ןברָאטשעג רימ זיא עטַאט רעד -- םותי ַא ןיב

 זַא -- ןגָאז שידק שרדמה-תיב ןיא טכַאנרַאֿפ ןוא ירֿפרעדניא ןדעי

 טימ ךימ ךיא בָאה ,ךעלגעטלַא ןרָאװעג ךיוא רימ ַײב ןיוש זיא סָאד

 ַא ןצנַאג ןיא ,ַײרֿפ ןיב ךיא זַא ,ןעמונַאב ןוא טקוקעגמורַא לָאמ ַא

 ןָאט ןָאק'כ ,רימ רעביא סרעבעג-גנוטּכַא ןָא טעמּכ ,ךיז רַאֿפ שטנעמ

 ,ליוו'כ ּוװ ןייג ןוא ליוו'כ סָאװ

 .םישדח ןוא ןכָאװ ףיוא ןגױצרַאֿפ ךיז טָאה קנערק סעמַאמ רעד

 -כָאנ ךיז ןוא געוו ןוֿפ לָאמ טֿפָא טדערעג ,ץיה ןיא ןגעלעג זיא יז

 "ןברָאטשעג זיא ךורב/ זַא ,רָאװ זיא'ס יצ ,עקימורַא יז ַײב טגערֿפעג

 -עג זיולב ריא ךיז טָאה סע רעדָא ,הנמלַא ןַא ןבילבעג זיא יז ןוא
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 םעד טימ ןיב ןוא ןלייצרעדכָאנ טרעהעג סע בָאה ךיא ...טמולח

 .ןרָאװעג טניווװועג

 ןיא ןרעמיצ ךס ַא .גנוניוו עסיורג ַא ןעוועג ויא זדנוא ַײב

 "גיירַא ןטלעז ךימ ןעמ טָאה ,ןגעלעג זיא עמַאמ יד וװ ,רעמיצ םעד

 יד לָאז ךיא ,ךָאװ עצנַאג ַא ןייגכרודא טנָאקעג טָאה'ס .טריֿפעג

 .ראהרעבייא ןייק ךיז רעביא ןליֿפ טינ ןוא ןעז טינ עמָאמ

 ןטימ ןיא ןעוועג זיא'ס .עקינוז ,עקיטכיל ןעגנַאגעג ןענַײז ןכָאװ

 ןעוועג ןיב ךיא לַײװ ,טנױשרַאֿפ יבר רעד ךימ טָאה רדח ןיא .רעמוז

 ענַײמ ףיוא ןלָאֿפ טזָאלעג טֿפָא יװַא טינ טָאה רע ןוא .םותי ַא

 רָאי ןַײג עלוֿפ ןייק ךָאנ ןיב ךיא .קישטנַאק ןוֿפ סנעמיר יד סעציײלּפ

 ,טָאהעג ןיוש ךיא בָאה טָאטש ןיא םש ַא רעבָא ,ןעוועג טלַא טשינ

 ,לגנַיי ךעלנרָא ןסַאלעג ַא ןוֿפ ןעוועג טינ זיא רענַײמ םש רעד ןוא

 רעירֿפ טכַאנ רַאֿפ ךיא ןיב רדח ןוֿפ ...טרעקרַאֿפ טקנופ רָאנ

 ןײמ טָאהעג ןיוש ךיא בָאה ,ןגָאז שידק ןייג וצ ידּכ ,ןעגנַאגעגמײהַא

 ,טנַאדנעמָאק ןימ ַא ןעוועג ןיב ךיא עכלעוו רעביא ,ךעלגנַיי הרבח

 רעדעט יז ןיא ןענעֿבנגוצנַײרא ךיז יו ,טסוװעג ןבָאה רימ .רעריֿפ ַא

 ןעוועג ךיא ןיב :"?טעדזַאינג; ןדניצרעטנוא ףיוא ;סביױא ןטַײר ןוא

 יו ןוא ןעניֿפעג ךיז ןֿפרַאד עכלעזַא ֹוװ טסוװעג בָאה'כ ;הירב ַא

 ַא ןעװעג ךיא ןיב יװַא טקנוּפ .טסייה לגיוֿפ ןימ רעקיזָאד רעד

 -- לגײֿפ ןּפַאכ ןצ ףיוא לגיצ ןוֿפ רענײטשּפַאכ ןלעטשוצנָא םידאמ

 יב ךיוא בָאה ךיא .ךעלגניי ןשיוװצ ןטקַאװעג םש ןַײמ וזיא ןוֿפױעד

 ,םירֿבח ענַײמ ַײב ןעזנָא ןַא ןגָארקעג רדח ןיא רימ

 "ָארג ןוא לדרעב ןרעגָאמ ,ןעיורג םעד טימ ,רעגַײמ יבר רעד

 -לױֿפעגרעטנוא קַאבַאט ןקעמש ןוֿפ ,טַאהעג טָאה רע סָאװ ,זָאנ רעב

 ןיב ךיא זַא ,טקעמשרעד דלַאב טָאה ,סעצנָאװ עטכַײֿפ -קידנעטש ,עט

 וצ וצ ךיז טרעה'מ :רעכַאמ רעצנַאג ַא ךעלגניי-רדח יד רעביא

 ַא ןבעגעג רימ יבר רעד טָאה -- ךימ טגלָאֿפ'מ ןוא דייר ענַײמ

 ךיז טָאה רענַײמ ןעמָאנוצ רעקיזָאד רעד .ינוי-רב שאר :ןעמָאנוצ

 ,ןטסענ (שיליופ) ?
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 טָאה'מ .סױרַא סַאג ןיא רדח ןוֿפ טנעוו יד ןוֿפ ןגָארקעגסױרַא דלֲאּב

 סָאד סָאװ ,רָאלק ;ינויירב שאר ןֿפורעג ךיוא טָאטש ןיא ןיוש ךימ

 זַא ,טסוװעג רָאנ טָאה'כ ,טסוװעג טינ ךיא בָאה ,שטַײט רעד זיא

 ןוא הרֿבח ַאזַא ןעוועג זיא ,שדקמה'תיב ןברוח םַײב ,סנטלײצ רַאֿפ

 ,רעכיז ןַײז וצ ,יַאכז ןב ןנחוי יבר םעד ןכעטש טלָאװעג ןבָאה ייז

 רַאֿפ הרֿבה יד ֹוש ,טטוװעג בָאה ךיא .טיוט טינ ךיז טכַאמ רע זַא

 ןעֹמָאוצ רעד ןשטנעמ עשיטַײל ןיק ןעװעג טינ ןעגַײז סנטלַײצ

 ןוא .טקעמשעג טינ רימ טָאה ,ןעקנָאשַאב ךימ טָאה'מ ןכלעוו טימ

 טָאה ,רדה ןיא ?רעטַאמ; ןעועג רעטַײװ ץלַא ןיב ךיא יֹוװ ױזַא

 ,םותי ַא ןיב ךיא זַא ,ןסעגרַאֿפ ןכַאמ וצ ןבױהעגנָא ךיז יבר רעד

 .קישטנַאק ןטימ ןַײז דבכמ ךימ ןעמונעג רעטֿפָא ץלַא טָאה רע ןוא

 גנידצלַא :ןעמוקַאב ןצנַאג ןיא טינ ןָאק ךַאז עטוג םוש ןייק

 ןוא ןטַָאט ַא ןָא ןבעל ײרֿפ ןַײמ ןוא חמיגּפ ַא טָאה טלעװ רעד ןיא

 ןטימ ןיא .ןעמוקאב ןצנַאג ןיא טינ ךױא רימ זיא ךירדמ ַא ןָא

 .ןעמָארק ײר רעצנאג רעד ןיא גָאר ןופ בלעוועג סָאד טָאה קרַאמ

 ןַא טעֿבנגעגַײברַאֿפ טרָאד ךימ בָאה ךיא זַא .רעטעֿפ ןַײמ וצ טרעהעג

 ךימ טָאה .אתורֿבה ןַײמ ןוֿפ ךעלגניי יד ןשיוװצ רענעגױבעגּפָארַא

 -- רעגרע ךָאנ רעדָא רעטעֿפ רעד ןעורעד טרָאד ןוֿפ לָאמ ֿבור'ס

 ןעוװעג טינ ויא טלָאמעד ןוא .ןָאטעג ףור ַא ךימ טָאה'מ .עמומ יד

 ַא טימ טשרמולּכ ןוא ןוָאלוצרעביא ץלַא יו הרירב עדעדנַא ןייק

 בלעוועג ןיא ןייגוצנַײרַא ,טינ רָאג לָאמ ןייק יו ,עלעגימ רעטַאװעמּת

 סָאװ וצ רע וצ ריוועג סרעֿפור ענַײמ רַאֿפ ןלעטש ךיז ןוא

 .ךימ טֿפורימ

 -כַאי ןיהוװ ,ךיד סע טגָארט ּוװ ,ּוװ  קעטרַאב אנת --

 | ? סָאד וד + טסרעמ

 .ץוריּת ןקיטרַאֿפ א ןבָאה ךיא געלֿפ --- ! ןגָאז שידק --

 טָאה -- ?שידק ןעמ טגָאז סעסובָאל יד טימ סעקנַאל יד ףיוא

 ,טלקָאשעג ּפָאק ןטימ טבירטַאב ביוה רעֿפיט רעד ןיא עמומ יד ןיוש

 זש יי

 ,םורָאהטסעװעדנַאמָאק ,וטטפיול * -- .ןדמל ,ָארביאנת ןוֿפ (קידנקזוחּפָא) ?
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 -רַאֿפ עבָאב עקידנעקוק-םורק יד טָאה -- לגיײֿפ ןּפַאכ םַײב ---

 ,טרעסעב

 -גורַא טינ ,לדרעב-עזָאק ןטימ רעטעֿפ רערַאד ,רעכיוה רעד ןוא

 :ןבעגעגוצ ןסיברַאֿפ טָאה ,רימ ןוֿפ ןגיוא יד קידנעמענרעט

 טלָאװ .ויׂשע ןַא יו טרעמכַאירַאֿפ ! ינויירב שָאר רעתמא ןַא ---

 ...טסּוועג דמלמ רעד שטָאכ סע

 ,ךורב ןַײמ -- טהצעעג עבָאב יד טָאה -- ןגָאז םיא קיש ָאט --

 יגנוי ַאזַא טימ ךיז טמעש רֿבק ןיא ,ךעבענ

 ןוֿפ גנוי םעד ןָאטעג ףור ַא עמומ יד טָאה -- רעדנעס --

 .הֿפירׂש ַא ןוֿפ ןעװעטַאר ףרַאד'מ יו לוק ַא טימ בלעוועג

 ָאקןדיײשרַאֿפ ןֹוא טצעֿפרַאֿפ ַא ןיא גנוי ַא ,רעדנעס זַא ןוא

 ,ןזיוַאב ךיז טָאה ,:טסָאקָאּפ ןוא ברַאֿפ ןגָארט ןוֿפ לקער קיריל

 :ןַאמ ןֿפױא ןזיוװעגנָא םיא עמומ יד טָאה

 ,ךיד ףרַאד סָאבעלַאב רעד --

 ףױל ַא רָאנ וט -- ןלױֿפַאב רעטעֿפ רעד טָאה -- רעדנעס ---

 -- רימ ףױא ןויוװעגנָא רע טָאה -- דמלמ ןַײז ,רֿפוס לדוי ךָאנ

 .ןעמוקנַײרַא ָאד רע לָאז

 זיב ,טזָאלעגסױרַא טינ בלעוועג ןוֿפ ןיוש ןעמ טָאה ךימ ןוא

 -טרַאה ןוא ןגיוא עיורג עזייב יד טימ יבר ןַײמ ןעמוקעג זיא סע

 ,טנעה ענַײז ןיא ןבעגעגרעביא ךימ טָאה'מ ןוא ,רעגניֿפ עקידלדנייב

 .רעטכיר ַא ןוֿפ טנעה יד ןיא טנַאטטערַא ןַא רעביא-טיג'מ יװ

 ןָא רָאג ןגיױצַאב טציא ךיז ןעמ טָאה ,םותי םעד ,רימ וצ

 ןטלַאהעג ךימ טָאװ'מ לַײװ ,עדמערֿפ יו םיֿבורק יד ױזַא ,תונמחר

 -עב לסיב ַא ךָאנ ךיז טָאה סָאװ ,עקיצנייא יד .טַײל ןייק טשינ רַאֿפ

 ,עגנַאירַאמ עינַאינ עטלַא ןַײמ ןעוועג זיא ,ןגױצַאב רימ וצ רעס

 -ַאּפש עלַא ןוֿפ טֿפַײֿפעג זדנוא ַײב ןיוש טָאה תולד רעד שטָאכ סָאװ

 קנַארק ךָאנ זיא עמַאמ יד לַײװ ,זדנוא ַײב ןעוועג ךָאנ יז זיא ,סער

 בוטש יד ןעמעװ ףיוא טַאהעג טינ טָאה ,ענַאינ יד ,יז ןוא ןעוועג

 ,לייארימש 4
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 ןסירעצ ַא טימ ןעמוקעגמייהַא לָאמַא ןיב ךיא זַא ,ןזָאלוצרעביא

 ןעגנַאגעגוצ ןיב ןוא לטַאלַאכ ןוֿפ לברַא םענעסירעגּפָא רעדָא לטיה

 -עג קירעיורט יז טָאה ,ןטכיררַאֿפ רימ סע לָאז יז ,עינַאינ ועד וצ

 :ּפָאק ןעיורג ןטלַא םעד רימ ףיוא טלקָאש

 ָאט ,* ןיבַאר ַא ןסקַאװסיױא טסעװ וד זַא ,טֿפָאה'מ ,שומיש ---

 ..י טנַײה ןוֿפ ןענָאמרעד ריד טעוו'מ זַא ,ןעמעש טינ ךיד וטסעוװ יו

 ןָאט רעבירט ,רעכייו רעד רעמ ךָאנ ןוא דייר סעינַאינ רעד

 ןוא ,טקריוװעג קרַאטש רימ ףיוא טָאה ּפָאק ןטימ ןעלקָאש סָאד ןוא

 : ןעַײרשסיױא ךיא געלֿפ רעַײֿפ טימ

 ,טינ ןיוש לעוו'כ ,ןעז טסעוו ,עינַאינ --- 

 ןוא ,גױא ןוֿפ רערט ַא טשיוװעגסיוא ַײברעד טָאה עינַאינ יד

 זַא ןרעװ טנוזעג סעמַאמ רעד ַײב ןרעווש טלָאװעג ךָאנ בָאה'כ זַא

 :טזָאלעג טינ עינַאינ יד טָאה ,ןרעװו רעסעב לעוו'כ

 ,העוֿבש ַא ןָא ןיוש ןוא ,רעסעב רעװ ױזַא ,טינ ףרַאדימ --

 טכערעג ןוא .טביולגעג קיניײװ רימ טָאה עינַאינ יד זַא ,םינּפ ַא

 .ןעוועג ךיוא יז זיא
 א

 ןעועג ןיוש זיא ,טעב ןוֿפ סױרַא ךעלדנע זיא עמַאמ יד ןַא

 עמַאמ יד .תולד רעטעקַאנ ַא ןעװעג זיא בוטש ןיא .רעמוז ןכָאנ

 טינ ךיוא ןיױש זיא עינַאינ יד .ןטָאש ַא יו טײרדעגמורַא ךיז טָאה

 לֿפָאטרַאק * ןעיּפָאקסױא םוצ ץעגרע ןעגנודרַאֿפ ךיז טָאה יז .ןעוועג

 ,לֿפָאטרַאק ךעלסיב וצ טכַארבעגמײהַא זדנוא וצ ךָאנ טָאה יז ןוא

 . .ןעמוקעג ץונ וצ קרַאטש זדנוא ןענַײז סָאװ

 -עסירעגּפָארַא ןַא טימ ןעמוקעגמייהַא לָאמ ַא ןיב ךיא זַא ,טציא

 טינ ןיוש זיא ,לטיה ןסירעצ ַא טימ רעדָא לקער ןוֿפ עּפַאלק רענ

 יד .ןטכיררַאֿפ ליטש-ַאש רימ סע לָאז סָאװ ,עינַאינ ןייק ןעוועג

 טנייוועג ןוא רימ ףיוא טקוקעג טָאה עמַאמ

 ... דגיק ןַײמ ,ךיד וטסזָאל תילכּת םענייש ַא ףיוא ---

 ,ןבָארגסיוא" --- ,בר *
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 ךיא .ּפָאנק ץנַאג ןרערט ןוא ןדייר סעמַאמ רעד טָאה ןֿפלָאהעג

 .החגשה ןָא ןבעל םעד ןיא טזָאלעגנַײרַא ליֿפױצ ןעוועג ןיוש ןיב

 שיטַײל ַא ןרעו ןוא ןכרָאה עמַאמ יד טלָאװעג טשינ בָאה ךיא יו

 וצ ןגיצעג ךימ טָאה סע .טנָאקעג טשינ ןיוש סע ךיא כָאה ,לגִנָיי

 חוּכ רעד .ןגעלשעג יד וצ ןוא לגייֿפ ןּפַאכ םוצ ,ךעלגנִיי הרֿבח רעד

 טנָאקעג טשינ םיא בָאה ךיא ןוא רימ ןוֿפ רעקרַאטש ןעוועג זיא
 .ןעמוקַײב

 טַײל ןייק ןיוש טעוװ רימ ןוֿפ זַא ,םינּפ ַא ,קידנעמיטשַאב ןוא

 טיֿבורק עכעלטע ןֿפורעגנעמַאזוצ לָאמ ןייא עמַאמ יד טָאה ,ןַײז טינ

 ןָאט וצ רימ טימ סָאװ ןסילשַאב וצ ,גנוטָארַאב-החּפשמ ןימ ַא ףיוא

 ,הברדַא .גנוטָארַאב עקיזָאד יד ןענױװַײב טזָאלעג ךיוא ןעמ טָאה ךימ

 זעמ יו ,ןַײז יײברעד לָאז ךיא ,טזָאלעגסױרַא טשינ ךימ טָאה'מ

 ,לרוג ןַײמ טמיטשַאב

 ;ןֿפױלוצנַײרַא ןעמוקעג הווח עמומ יד זיא טניוו ַא יו
 -מוא יו ךיז ןוא טדערעג ךיג יז טָאה -- ?עלַא ןענַײז ווו --

 ,טַײצ ןייק טשינ בָאה'כ ,רעכיג ,רעכיג -- ןטַײז עלַא ןיא טקוקעג
 .טזָאלעג ןיילַא טעמּכ ךיא בָאה בלעוועג'ס

 זיא ,לדרעב ןדנָאלב ַא טימ .,רַאד ,ךיוה ,קחצי רעטעֿפ רעד
 ,טקוקעגנָא םורק ךימ טָאה רע .לגנעג ןליטש ַא טימ ןעמוקעגנַײרַא
 טייקשיטַײל-טינ ןַײמ בילוצ סָאװ ,טַאהעג לביארַאֿפ טלָאװ רע יו

 ןסַאלעג ךיז טָאה רע .ןעװעג חירטמ רעהַא ָאד םיא ןעמ טָאה
 .שיט םַײב לוטש ַא ףיוא טצעזעגקעווַא

 זַא ,רעכיט ןיא ?טלבָאבעגנַײא ןעמוקעגנַײרַא זיא עבָאב יד
 ץלַא יד ןוֿפ טכַאמעג זיול ךיז טָאה יז .ןעזעגסױרַא םיוק יז טָאה'מ
 ןֿפרָאװעג קילב ַא ךָאנרעד ,טקוקעגנָא ךימ טָאה יז .רעכיט ןוא ןלַאש
 -סױרַא יז טָאה דלַאב .ןָאטעג ץֿפיז ַא ,רונש ריא ,ןעמַאמ ןַײמ ףיוא

 ןוא קַאבַאט קעמש ַא ןָאטעג ,?לזיטיקַאבַאט ענרעצליה'ס ןעמונעג
 :לוק ןקירעזייה ריא טימ ןֿפורעגנָא ךיז

 ,עקשופ * -- .,טלקיװעגנַײא ,טיירדעגַײא '
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 ?ךָאנ ןעמ טרַאװ ןעמעוו ףיוא ,ףוס ַא ,ונ --

 ןעמונעג טָאה'מ ןוא טצעזעגקעװַא ךיוא ךיז טָאה עמַאמ יד

 -יײל-טשינ ,ןקירעיךעצ םיוק םעד ,רימ רַאֿפ תילכּת ַא ןרעלקמורַא

 א רעדָא רעדַײנש ַא וצ רעל רעד ףיוא ךימ ןבעג וצ .לגנִיי ןשיט

 : ןרָאװעג ןֿפרָאװעגּפָא דלַאב זיא רעטסוש

 טָאה -- !החּפשמ רעזדנוא ןוֿפ דוֿבּכ ןרַאֿפ טשינ זיא סָאד ---

 -עגּפָא ,רעטסעװש סנטַאט םענעברָאטשרַאֿפ םעד .הנח עמומ יד

 ,טעװ ןוא ָאטשינ סעכלעזַא זיא החּפשמ רעזדנוא ןיא -- ,טנקסּפ

 ןַײז טינ ךיוא רעטַײװ ,םשה ךורב

 -עגכָאנ רעטעֿפ רעד טָאה -- הכָאלמ ענייר ןוא עגנירג ַא -

 .דניק ןַײז ןענרעל דִיי ַא ףרַאד -- ארמג רעד ןוֿפ טגָאז

 טסיירד טשינ עמַאמ יד טָאה --- ? רשֿפא רעכַאמ-רעגייז ַא וצ --

 ,גנוניימ ריא טגָאזעג

 ,טכַאמעגקעװַא סע טָאה עמומ יד

 יירד ַא .ךעלֿפַײרש טימ ןוא ךעלדער טימ ןָאט וצ ןבָאה טעוו ---

 .טשינ ךיוא הסנרּפ ןייק טגנערב'ס ןוא ,רעהַא יירד ַא ןוא ןיהַא

 ,רעכַאמ-רעגייז רעטוג ןייק ָאטשינ רָאג זיא'ס .ךַאז עטרַאנעג ַא זיא'ס

 -נַא ןֿפױא רענייא ןדייר ןייא ןיא ןטלַאה ןוא ,סעקילַאק ןענַײז עלַא
 ,טשינ סע ןָאק רענייק ןוא ,ןרעד

 .טעקמָאבעגוצ רעטעֿפ רעד טָאה -- !תמא זיא סָאד --

 -נָא ריא טימ טעּפירכעגסױרַא עבָאב יד טָאה -- !רֿפוס ַא וצ --

 -- לזיטיקַאבַאט ןטנֿפעעג םוצ קעמש ַא ןָאטעג ןוא ליומ קידרענייצ

 רעַײרֿפ רעד ןיא ןוא ,הכָאלמ עקיליײיה ַא זיא רֿפוס ַא .... רֿפוס ַא ,ָאי

 ןֿפױלמורַא ןזָאל טשינ ,ןענרעל םיא טימ רֿפוס רעד טעװ טַײצ

 יז רָאנ ,ןעבָאב רעד ןרַאּפשוצּפָא טגַאװעג טשינ טָאה עמַאמ יד

 זיא ףוסל ןוא ,טקוקעגנָא קידנטעב ןוא ןֿפלָאהַאבמוא ןעמעלַא טָאה

 ,רעױדַאב ןוא קיטיו טימ רימ ףיוא טלעטשעגנָא ןבילבעג קילב ריא

 טסיירד גונעג ךיא בָאה -- !רֿפוס ַא ןַײז טינ ליוו ךיא ---

 ןףיוש ןוא ןַײז טינ לעוו'כ --- טצַאלּפעגסױרַא

 אצוי רַאֿפ יו עמַאמ יד טָאה -- ?ןעד ךיד טגערֿפ רעוו ---
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 "קנַאד ַא ןעוועג זיא רעריא קילב רעד רעבָא ,ןֿפרָאװעגוצ רימ ןגעוו

 ,טלעטשעגנגעק ךימ בָאה'כ סָאװ ,רענעדירֿפוצ ןוא רערַאב

 ןסַאלעג ,רעגייטש ןַײז יו ,רעטעֿפ רעד ךיז טָאה לָאמ ַא טימ

 : ןֿפורעגנָא

 ;סהקֿבר עלייב לאֿפר וצ ןקיש םיא לָאז'מ ,זיא הצע ןַײמ ןוא ---

 -רַאֿפ רָאי ןכָאנ רע טעװ ,ןכַאמ ןקָאז ןענרעלסיוא ךיז רע טעו טרָאד

 .ןענרעל םיא טימ לאֿפר טעװ טַײצ רעַײרֿפ רעד ןיא ןוא ןעניד

 ןסעגרַאֿפ ןזָאל טשינ םיא טעװ ןוא דיי רעכעלרע ןַא זיא לאֿפר
 .רדח ןוֿפ ןענרעל'ס

 -שֿפ רעד .עטסכַײלג'ס זיא סָאד זַא ,ןבילבעג זיא'ס ,רעהַא ,ןיהַא

 טימ טדערעגמורַא ,סהקֿבר עלייב לאֿפר טימ ןעזעג ךיז טָאה רעט

 ןיהַא עמַאמ יד ךימ טָאה רעטעּפש געט עכעלטע ןוא ןינע םעד םיא

 יוװ ןזיוועג ,לדערלוּפש ַא ַײב טצעזעגקעװַא ךימ טָאה'מ .טריֿפעג

 ןעמ טָאה ,ןענַאטשרַאֿפ לסיב ַא ןיוש סע בָאה ךיא זַא ,סע טכַאמ'מ

 ,ןעגנַאגעג זַײװכעלסיב זיא'ס ןוא ,ןלוּפש ןײלַא ןווּורּפ ןסייהעג ךימ

 יי

 טָאה ןעמ .טָאטש ןיא םש ַא טַאהעג טָאה סהקֿבר עלייב לאֿפר

 רַאֿפ ןענעכיײצַאב ןצעמע טלָאװעג טָאה'מ זַא ןוא .עלוֿפ ןֿפורעג םיא

 רעטעֿפ ןַײמ ןעוו .ןעלוֿפ טימ ןערָאּפוצ םיא ןעמ טגעלֿפ ,לזמילש ַא

 -נַײא ךוב ַא טימ ןײגמורַא ןוֿפ הנויח ןגיוצעג טָאה סָאװ ,שיבייל

 ,טזָאלעגּפָא קרַאטש ןעגנַאגעגמורַא זיא ,הרֿבח ַא רַאֿפ טלעג ןריסַאק

 :בַיײװ ןַײז וצ תונעט ןבָאה החּפשמ יד טגעלֿפ

 עלייב עלוֿפ יו דלַאב ןיוש ןייגמורַא םיא ךָאד טסזָאל --

 . ..סהקֿבר

 ןוא ךעלדנישַאמ ןענַאטשעג ןענַײז בוטש ןיא ןעלוֿפ ַײב שטָאכ

 ןעגנַאגעג ֿבור'ס עלוֿפ זיא ןגעו טסעד ןוֿפ ,ןקָאז טעברַאעג טָאה'מ

 עבלַאה עשידיסח יד ןוֿפ ןוא ןטעּפרַאקש יילרעייווצ ןיא ןָאטעגנָא

 ,קָאז םענירג ַא טימ רעטיור ַא טקוקעגסױרַא םיא ןוֿפ ןבָאה ןשטַאל

 -עג ױזַא ךיז טלָאװ רערעדנַא ןַא ןעוו .ןצרָאװׂש ַא טימ רעסַײװ ַא
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 טָאה ןעלוֿפ ַײב .טכַאמעג קזוח םיא ןוֿפ ןעמ טלָאװ ,סַאג ןיא ןזיוו

 סעּפע ךָאד זיא'ס -- ןֿפורעגסױרַא טשינ שודיח ןרעדנוזַאב ןייק סע

 | ! עלוֿפ

 עטלּפענקרַאֿפ טכעלש טימ סַאג ןיא ןעמוקעג לָאמַא זיא עלוֿפ זַא

 יו טקוקעג םענעי ףיױא ןעמ טָאה ,טכַאלעג טָאה ץעמע ןוא ןזיוה

 : םענעגושמ ַא ףיוא

 ?ןעלוֿפ ַײב סעּפע ןעז וצ סַײנ ַא ---

 םעד רעגניֿפ יד טימ קידנטלַאה ןוא לדער סָאד קידנעיירד

 ךימ ךיא בָאה ,ןעלקיװֿפױא ךַײלג ןוא קיטכיר ךיז לָאז רע ,? םירד

 -וצ-קיטַײרֿפ לָאמ ןייא ,קירוצ ןכָאװ עכעלטע טימ יװ ,טנָאמרעד

 -נעמַאװצ ןביוהעגנָא ןיוש ךיז טָאה םלוע רעד ,לביטש ןיא ,סטכַאנ

 ןוא ןּפמָאל .קיטכיל ןוא טרעקעגסיוא .,ןייר ןעוועג זיא'ס .ןעמוקוצ

 ךיז טָאה סָאװ ,םלוע ןרעטיש ךָאנ ןשיווצ .טנערבעג ןבָאה טכיל

 טמורבעגרעטנוא טַאלג יצ ,תונברק טגָאזעג ,ּפָארַא-ךוא-ףױרַא טיירדעג

 -עצ ןַײז טימ ןעגנַאגעג זיא רע .עלוֿפ ןעוועג ךיוא זיא ,לדנוגינ ַא

 ,טּפוטשעגכָאנ ןטניה ןוֿפ ץעמע םיא טלָאװ סע יװ ,גנַאג םענעכָארב

 ןוא ןֿפָאלעגרָאֿפ םיא זיא עטָאּפַאק רעכעלנירג רעד ןיא ףוג רעד

 ַא טימ .סיֿפ ענעגייא יד רעביא ןלַאֿפעג טלָאװ רע יוװ ,ךעלמורק

 0 :זָאנ רעד וצ רעגניֿפ ייווצ וצ רע טוט לָאמ

 סע טוט ,טנַאה רעד ןיא ןַײרַאץַײנש ַא רע טיג -- !טיכ ---

 .וצ ריט רעד וצ ףרָאװ ַא

 ַא טימ דיסח רעטנַאגעלע ןַא ,ץישּפיל ןַײרַא טקנוּפ טמוק

 טצוּפעג ,עלעקטָאּפַאק טסַאּפעג ןסַאלטַא ןוא לדרעב טצוּפעג דנָאלב

 טוט עלוֿפ ןעוו ןוא ,רענלָאק םורַא ןוא לברַא יד ַײב טעמַאס טימ

 זָאנ רעד ןוֿפ ץכעצַײנש ןַײז ףרָאװ ַא טנַאה רעלוֿפ רעד טימ ױזַא

 םעד ףיוא ןעגנעה טבַײלב ןוא ןגעקַא לַאֿפ ַא ןצישּפיל סע טוט --

 יו ןוא ...עלעקטָאּפַאק ןטסַאּפעגּפָא-טנַאגעלע ןַײז ןוֿפ לצעל םענַײֿפ

 .דָאר א ףיוא יװ טלקיװעגפיורַא ,םעדָאפ 5
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 ,לוק ןֿפױא סױרַא:ךַאל ַא ךיא וט

 ןגָארטרַאֿפ טשינ ןָאק ,ןקור ןַײמ רעטניה טייטש סָאוװ ,עלוֿפ

 .רעטכעלעג ןַײמ

 -- ?ריד ףיוא רעטכעלעג ַא .רַאֿפ גנילצולּפ סע זיא סָאװ ---

 ּוװ ,ןטרָאג סלהק טשינ ריד זיא סָאד ,גנוידָאב --- זייב רע טעֿפנָאֿפ

 ...ןלוּפש טוג טסלָאז ,גנוטכַא ביג !לּפע טסַײר וד

 -לָאמעד ןוֿפ טנָאמרעד ךימ בָאה'כ -- ךיא גָאז --- ,עלוֿפ --

 ...ןצישפיל ריא ןעוו ,סטכַאנצ-קיטַײרֿפ ןקיט

 ,בַײװ סעלוֿפ טגערֿפ --- ? רע ליוו סָאװ ---

 -מורַא ןוֿפ טעוועקירבעצ זיא רע ...ליוװ רע סָאװ ךיא סייוו ---

 ...גָאטליױוװש ןוֿפ רע טכַאל ,לוע ןָא ,רקֿפה ןֿפױל

 טעו ,ןָאט טינ טעװ רע זַא -- בַײוװ'ס טגָאז --- ....ונ"ֹונ --

 ןטלַאה ָאד טשינ ןעמ ףרַאד טושּפ טָאלג .ןטלַאה טשינ םיא ןעמ

 | ...דׂש סנצעמע

 לַײװ ,ָאי ךיא בָאה הכָאלמ רעד וצ טגױטעג זַא ,םינּפ ַא רעבָא

 ןלוּפש עלוֿפ יד .רעטעברַא ןקירעיךעצ םעד ,ךימ ןעמ טָאה ןטלַאהעג

 טימ טֿפָא טָאה עמַאמ יד ןוא ,לָאצ ןיא ןסקַאװעג ןענַײז רימ ןבענ

 "רעד טלָאװעג םורַא ןטניה ןוא סעומש ַא טריֿפרַאֿפ ךייוו רעייז רימ

 .ץלַא ןיוש ןָאק ךיא סָאװ ןוא טרָאד רימ טייג סע יוװ ,ןייג

 טלָאמעד ענימ סעצישּפיל ןגױא יד רַאֿפ לעטש ַא ךיז טוט רימ

8 

 !ו ףָאשימָאּפ'ס ּפָארַא-סיג 1? ןענירד וד ,רָאנ רעה --
 -טלייט ייז סָאװ ,ךעלרעמיצ ייווצ ןוֿפ טײטשַאב הריד סעלוֿפ

 סע ּוװ ,גנונעֿפע ןַא ָאד זיא סע ןכלעוו ןיא ,לטנעוו ַא רעדנַאנוֿפ

 -ריֿפ ַא זיא סע .ָאטשינ זיא ריט יד רָאנ ,ריט ַא ןעניֿפעג ךיז ףרַאד
 ַא ןלעטשוצנַײרַא ןטיירג ץלַא ןוא סעסעװַאז טימ גנונעֿפע עקיטנַאק

 'ומש 1 -- .ןלױּפ ןיא טדערעג טָאה'מ יװ ,"ןענירד-ןעניה, (קידנקזוח)
 | .סוגּפָא רעקיצ
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 "עג ,רעמיצ ןטייווצ םעד ןיא ,ןענירד .ָאטשינ זיא ריט יד רָאנ ,ריט

 ןייא ףיוא .ןקָאז וצ ךעלדנישַאמ-רעדניליצ עקידנור ייווצ ךיז ןעניֿפ

 ןיא .בַײװ סָאד -- ןטייוצ םעד ףיוא ןוא עלוֿפ טעברַא לדנישַאמ

 לדערלוּפש ַא ַײב ךיא ץיז ,ךיק יד זיא סָאװ ,לביטש ןטשרע םעד

 -טכַא םענרעצליה ַא ןוֿפ לווַאב ןעלקיװֿפױא ןייא ןיא טלַאה ךיא ןוא

 ןיא לװַאב לקעּפ ַא טלקיװעגמורַא זיא סע ּוװ ,לעטשעג ןקיטנַאק

 טקיטסעֿפעגנָא זיא סָאװ ,לוּפש ַא ףיוא עמסַאּפ ַא ןוֿפ םערָאֿפ רעד

 ,לדער םוצ לדנזַײא ןגנַאל ַא ףיוא

 רעד רימ ךיז טײרדרַאֿפ לדער סָאד ןעיירד ןקידנַאנַאכָאנ ןוֿפ

 ,גנילצולּפ ,ָאד ןוא ןכערב םוצ ןעלביא רימ טמענ סע ןוא ּפָאק

 :לרעמיצ ןטייווצ ןוֿפ לוק ַא טלַאש

 !ּפָארַא-סיג ףָאשימָאּפ'ס רעכיג ,ונ --

 -ירע עֿפרַאש טימ ,קידנעַײרש ַא ןוא ךעלזייב ַא זיא לוק סָאד

 םינּפ ךעלטיור ַא טָאה סָאװ ,בַײװ סעלוֿפ וצ טרעהעג סע ןוא ,"ןש

 .קיטַײז ןקוק סָאװ ,ןגיוא עֿפיש ןוא עכעלמורק-לסיב ַא ייווצ טימ

 ןיא סעּפע ךימ טנָאמרעד יז סָאװ רַאֿפ ,טשינ ןיילַא סייוו ךיא ןוא

 קיורמוא םורָא-טֿפױל ןוא ,ייא ןַא טגיילעג טָאה יז ןעוו ,ןוח רעזייב ַא

 ךעלקילג טלעװ יד טלָאװ יז יװ - ןעקָאװק ןייא ןיא טלַאה ןוא

 ,טכַאמעג

 טשינ גָאט ןצנַאג ַא טייג סָאװ ,בױהֿפָאלש רעד טימ בַײװ סעלוֿפ

 ןייא ןוֿפ קיורמוא גָאט ןצנַאג םעד ךיוא טֿפױל ,ּפָאק ריא ןוֿפ ּפָארַא

 -ַארג ןכעלקירעזיה ריא טימ טכַאמ ןוא ןטייווצ ןיא בוטש לקניוו

 טימ ךיוא יז טכַאמ ,ןוה יד יוװ ױזַא טקנוּפ ןוא .בוטש יד לוֿפ ןרעג

 רעבָא .טשינ ךיא סייו סָאװ טימ רָאנ ,טלעו יד ךעלקילג סעּפע

 ,םיא יװ ןגלָאֿפ רעכיג ךס ַא ךָאנ ,בַײװ סעלוֿפ ךיא זומ ןגלָאֿפ

 טשינ עגר א ךיא רָאט .ףָאשימָאּפ'ס ןסיגּפָארַא טגָאז יז זַא ןוא

 ,טסייה יז סָאװ ןָאט ןיוש רָאנ ,ןטרַאװ

 ךיא זַא לַײװ ,טשינ ךיא ןעק ,טסייה יז סָאװ .ןָאט ןיוש רעבָא

 םעדָאֿפ רעד ךיז טיירד ,לדער'ס ּפָא קיטסַאה לָאמ ןייא ףיוא לעטש

 -נָאלּפרַאֿפ ,ערַאּפש רעד ןיא טכירקרַאֿפ ,לדנזַײא ןליוה ןֿפױא ןַײא
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 קירוצ סע ןעגנערב ןטימ הרצ ַא זיא ךָאנרעד ןוא ,ןטרָאד ךיז טרעט

 ,ןלעטשּפָא ךעלסיב-וצ ןזָאל ,לדער סָאד ,סע ךיא זומ .גנונעדרַא ןיא

 יז טַײרש ןיוש ןוא ןסיו טשינ ןוֿפרעד רעבָא ליוו בַײװ סעלוֿפ

 :ןזוגרי טימ

 ?טשינ יצ ,ריד וצ סעּפע דייר'כ ,גנוי ,וד --

 :לוק ןטַאװעֿפנַאֿפ ןַײז טימ וצ ןיוש טקרעמַאב עלוֿפ ןוא

 ?עטסָאבעלַאב ןייק טשינ וטסכרָאה סָאװ ,םינּפ-תוזע --

 ןטימ ּפָארַאףיול ןוא זיא סע יװ ץלַא ןיוש ךיא זָאל רעטציא

 ליֿפ לדערלוּפש סָאד ןעיירד ןוא ןציז ןגנַאל םעד ןוֿפ .ףַאשימָאּפ

 ןוֿפ ןָא ךיז טסיג ןגיטש יד ףיוא ןוא ,רוּכיש יו לסיב ַא ךימ ךיא

 ןעזרעד סע טעװ ןעמ ןעוו זַא ,סייוו ךיא .ףַאשימָאּפ ןטֿפױהעג-לוֿפ

 ,ץוריּת ַא ּפָאק ןיא ןיוש רימ רדס ךיא ןוא ,הרצ ַא ןבָאה ךיא לעוװ

 ,ןרעֿפטנערַאֿפ וצ ךיז סָאװ טימ

 לדערלוּפש םַײב קירוצ ןיוש ץיז ךיא ןעוו ,רעטעּפש לַײװ .ַא

 סיֿפ רָאּפ ַא ןענירד ןוֿפ ןשטירנַײרַא ךיז ךיא רעה ,טעברַא ןוא

 עטסָאבעלַאב יד זיא סָאד זַא ,ןעקרעד ךיא .ןשטַאל ענערָאֿפעצ ןיא

 עלוֿפ -- ןַאמ םעד ןעמ טֿפור ןעמָאנ ריא ףיוא סָאװ ,הקֿבר-עליײב

 ,ןקילברעד טעװ ןוא סױרַא-טייג יז זַא ,ןכער ךיא .סהקֿבר-עלײב

 ריא טימ ךיז טעוװ יז ןוא ןגיטש יד ףיוא ןסָאגעגנָא בָאה ךיא זַא

 ןוֿפ הרצ יד רעבָא טמוק לָאמ סָאד ;רימ וצ ןָאט םענ ַא קרעווליומ

 ,טַײז רערעדנַא ןָא

 --- . לקעד לאה ףיוא-טבייה ,עלעגיוו סדניק םוצ וצ-טמוק יז

 ...ֿבשומ ןתמא םעד ןיא טגיל דניק סָאד

 טשינ טגיל דניק סָאד זַא ,ןַײז קידלוש ךיא ןעק סָאװ ,ךיז טכַאד

 ...קידלוש ץלַא ןיא רעבָא ךיא ןיב בוטש סעלוֿפ ןיא ? ןייר

 סָאד זַא ןעז טנעקעג טינ טסָאה -- יז טַײרש -- !גנוי --

 ?ןיירמוא זיא דניק
 ךיא לעטש -- ?ןסיוו טנעקעג סָאד ךיא בָאה ןענַאװ ןוֿפ ---

 .שודיח ןוֿפ לדערלוּפש סָאד ּפִא שוא

 ךיז ןגירק םַײב יװ לדנעט ַא טימ יז טגָאז -- ..,ױזַא ---
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 ,גיוא קידלקיש-ךעלמורק ריא ןָא רימ ףיוא טלעטש יז ןוא ,ןַאמ ןטימ

 ,טסייו ץלַא -- ןוה רעטַאקסיּפ ַא ֹוצ ךעלנע יז טכַאמ סָאד סָאװ

 ןעוו זַא ,טנרעלעגסיוא טשינ ךָאנ ךיד בָאהכ ...!טשינ סָאד רָאנ

 לכעלַײמ ןטימ טעברַא רָאנ ,קַיור ןצנַאג ןיא גנַאל-וצ טגיל דניק סָאד

 ...ןיירמוא טכַאמעג טָאה סע זַא ,ןמיס ַא זיא ,טרעװַאג ןוא

 ךיז טיצרַאֿפ רע ,רימ וצ ךיוא עלוֿפ ןיוש ךיז טמענ רעטציא

 ןצנַאג ַא טגָארט רע סָאװ ,לקערֿפָאלש ןוֿפ לקיסַאּפ טָאד רעטסעֿפ

 סעּכ ןיא זיא רע זַא ,ןמיס ַא זיא לקיטַאּפ סָאד ןעִיצרַאֿפ סָאר ; גָאט

 : ןובשח ןַײמ ףיוא ןָא-טבייה ןוא

 רע טסייוו ,ףרַאד רע סָאװ ,סָאד רָאנ ,ץלַא רע טסייוו יױזַא --

 א טשינ

 -גייא ריא ַײפ ךיז טלָאװ רע יוװ ,בַײוװ םוצ ןיוש טדער רע ןוא

 :גנונעכער ןלימ ףיוא טהֿפנחעג

 ןעגנוי יד ַײב סָאג ןיא םיא טגיל ּפָאק רעד זַא ,יאדוװַא --

 טכַאמ דניק'ס יצ ,ןקוק וצ ןבָאה ןעניז ןיא רע לָאז ,ּוװ ךיא סייוו

 לג ןיא

 בוטש ןיא םורַא ךיז טיירד עלוֿפ .טשינ רָאג רעמ רעֿפטנע ךיא

 רע .סיֿפ ענעגייא יד רעביא ןלַאֿפעג טלָאװ רע יװ ,גנַאג ןַײז טימ

 זַא ןיוש סייו ךיא ןוא ןקילב עמורק וצ רימ זיולב רָאנ טֿפרַאװ

 ןטרָאד רע טעװ ,לביטש ןיא ןעמֹוק טעװ עלוֿפ ןעוו ,טכַאנ רַאֿפ

 רעד ןוא ,טַײל ןייק טשינ ןיב ךיא זַא ,רעטעֿפ ןַײמ ןבעגרעביא

 ..ןעמַאמ רעד ןבעגוצרעביא סע ןעמַאזרַאֿפ טשינ טעוװ רעטעֿפ
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 יַאּפא ןרָאװעג ןיב ךיא ,טקירדרעד ףוסל ךימ טָאה טעברַא יד

 ,לױֿפ ןוא שיט

 -רַאֿפ בָאה ךיא ּוװ ,ךיק רעד ןיא .,טסברַאה ןעוועג זיא סע

 ,ררג ןוא קיצומש ,ןֿפרָאװעגנָא ןעוועג זיא ,גָאט ןַײמ טכַארב

 -עשזדנַאלב ַא ןגיוא ענַײמ טֿפָא ןבָאה ,לדערלוּפש םַײב קידנציז

 -גרדעגנַײרַא טָאה ןַײש עױרג יד ןענַאװ ןוֿפ ,רעטצנעֿפ םוצ ןָאטעג
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 קידורב ןסירעצ ַא טימ ןעגנָאהרַאֿפ ןעוועג זיא רעטצנעֿפ סָאד .ןעג

 ןענַאד ןוֿפ טנעקעג בָאה ךיא סָאװ ,למיה לקיטש ןֿפױא .לגנעהרָאֿפ

 ןקלָאװ רעד ךיז טָאה לָאמ לייט .ןקלָאװ רעיורג ַא ןגעלעג זיא ,ןעז

 ןעװעג ךיז זיא קיטש סעדעי ןוא ,ךעלקיטש ךט ַא ףיוא ןכָארבעצ

 ןרעביא טגילעצ רעווש ןגעלעג ןענַײז ייז ...ךיז רַאֿפ ןקלָאװ ַא

 ערעַײהעגמוא עסיורג יװ ערעדנַא ןוא ּפעק ןָא תויח יו למיה ןבירט

 ,טָארַא ץעגרע טּפעלשעג םָאזגנַאל ױזַא ךיז ןבָאה ייז ןוא ,ןעניטש

 עטַאט ןַײמ ּוװ ,וצ-תורֿבקה-תיב םֹוצ ךיז טזָאל למיה רעד ּוװ ,ּטָארַא

 -עג סערַאמּכ רעקיטש יד ךיז ןבָאה ,ןטרָאד ,ןיהַא .ןבָארגַאב טגיל

 ןקיבלעז ןֿפױא ןבילבעג ייז ןענַײז טרָאֿפ ןוא ,טּפעלשעג ,טּפעלש

 | .ןגיוא יד רַאֿפ רימ --- טרָא

 יװ רעמ ןעלוֿפ וצ טרעהעג ןצנַאג ןיא רעטציא ןיוש בָאה ךיא

 א ךיא בָאה ןֿפָאלשעג ןֹוא ןסעגעג .םייה רעד ןיא ןעמַאמ רעד וצ

 טכַאמעג רימ ךיא בָאה טנוװָא ןיא .ךיק ןיא ןעלוֿפ יב ךָאװ עצנַאג

 ,זַײמ ןרעה טזָאלעג ךיז ןּבָאה טכַאנ יב .לדערלוּפש ןבענ רעגעלעג ַא

 טגעקעג טשינ בָאה ךיא ןוא ,טצַארקעג ןֹוא טעשטשיּפעג ןבָאה ייז

 ךיז טָאה רע .טקעװעגֿפױא עלוֿפ ךימ טָאה גָאט רַאֿפ .ןֿפָאלש

 גָאז ַא רע טָאה דלַאב רָאנ ןענרעל רימ טימ טצעזעג טשרמולּכ

 : ןָאסעג

 ןָאט וצ סעּפע רעסעב ןיוש ךיד םענ ,ּטָאק-ןרעיוּפ ,ייג ,ייג --

 ,..םלוג ַא יװ ארמג רעד רעביא ןציז וצ רעדייא

 טָאה ןענרעל וצ אקווד לַײװ ,ןסָארדרַאֿפ קרַאטש סָאד טָאה ךימ

 ,עקיצנייא סָאד ןעוועג זיא ןענרעל טָאד .טסולגעג ָאי רעטציא ךימ

 יב ןעוװעג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ,לָאמַא ןוֿפ טנָאמרעד ךימ טָאה סָאװ

 .רעטציא יו שרעדנַא רָאג ןעוועג ?יא ןבעל ןַײמ ןוא עמַאמ-עטַאט

 ךיא סָאװ טָאטשנַא .קירעיורט ןוא טקנעברַאֿפ ןעוועג ןיב ךיא

 ןכַאל וצ טַאחעג ביל בָאה ןוא קיטסולסנבעל ןעוועג רעירֿפ ןיב

 ןיב ךיא .טכַארטרַאֿפ ןוא טסנרע ןרָאװעג טציא ךיא ןיב ,ןֿפיטש ןוא

 עצנַאג יד ךיז ףיוא ןיוש טּפעלש סָאװ ,לגנַיי קירָאיֿפלע ןַא ןרָאװעג

 ןַא טימ ןטלַא ןַא ַײב יו ןרָאװעג זיא גנַאג ןַײמ .ןטסַאל טלעוו
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 ןיא גָאט רעקיצנייא ןַײמ .טיױט עקידעּפעלש ןוא ּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא

 טשינ ךיוא זיא ,ןעוועג םייה רעד ןיא ןיב ךיא ןעוו ,תבש .,ךָאו רעד

 וצ ןיג טזומעג ךיא ֿבָאה גָאטימ ןכָאנ .רענַײמ ןצנַאג ןיא ןעוועג

 ןבעג וצ גנוטכַא -- ןתמא רעד ןיא רָאנ ,ןענרעל טשרמולּכ ןעלוֿפ-

 ,בַײװ סָאד ,יז ןוא ,לביטש ןיא ןעוועג זיא עלוֿפ ןעוו ,דניק ןֿפױא

 טוג ןגעוו טסעד ןוֿפ ךיא בָאה טעברַא יד ,טסעג ןיא ןעגנַאגעג זיא

 .ןגָארקעג ביל וליֿפַא יז בָאה ךיא ןוא טנרעלעגסיוא ךימ

 ,שינַאכעמ ןצנַאג ןיא ןעגנַאגעג ןיוש רימ זיא ןלוּפש סָאד

 רעד תעב ןוא ,ּפָאק םעד ןגיילוצ טֿפרַאדעג טשינ רָאג בָאה ךיא

 טריפעג טָאה טנַאה יד ןוא לטערב ןֿפױא ןטָארטעג טָאה רענַײמ טוֿפ

 ןוֿפ לזדלעה ןֿפױא ןגײלנַײא ךַײלג ךיז לָאז רע ,לװַאב םירד םעד

 ןטכַארט וצ ןוא ,טכַארטעג לַײװרעד רעניײמ ּפָאק רעד טָאה ,לוּפש רעד

 -גַײרַא זיא סָאװ ,גנורעדנע עקידגנילצולּפ יז ; ךס ַא טַאהעג ךיא בָאה

 ךָאנ ךיא בָאה ,ןברַאטש סנטַאט טעד טימ ןבעל ןַײמ ןיא ןטָארטעג

 ןַײמ טימ ןעמענַאב סע טוומעג ךָאנ ןוא טַײדרַאֿפ טַאהעג טשינ טַײװ

 | .חומ ןקירָאי-ףלע םיוק
 טוט עטַאט רעד סָאװ ,טכַארטעג רימ ךיז טָאה ןטסביל םוצ

 ..ירעטציא

 ןכָאנ זַא ,טסּוװעג ךיא בָאה טירֿבה יד ןוֿפ ןוא ןענרעל ןוֿפ

 רענעי ףױא רֿבק ןוֿפ סױרַא רענעברָאטשעג רעד טייג ןבָארגַאב

 ןיא :ןעמוק לָאז רע ּוװ ,םיא ןעמ טּפשמ ןטרָאד ןוא ףױרַא טלעוו
 ' | .ןדעיןג ןיא יצ ,םונהיג

 ןַײמ טשינ ךיז טניֿפעג ,ןעועג רעכיז ךיא ןיב ,םונהיג ןיא

 ןוא ,עשר ןייק טשינ ןוא רעטוג ַא ןעװעג זיא עטַאט ןַײמ ;עטַאט

 ,שטנעמ ןייק ָאטשינ זיא'ט לַײװ ,דניז טַאהעג סעפע ָאי טָאװ רע ביוא

 טַאהעג טָאה וניבר השמ וליֿפַא ,דניז ןייק ןבָאה טשינ לָאז סָאװ

 טַאהעג ךיוא עטַאט ןַײמ םתסה ןמ ךָאד טָאה ,םיאטח ַײרד ךיז ףיוא

 ףלעווצ עטשרע יד ןיא ןעמוקעגּפָא רעכיז ןיוש רעבָא ייז רע זיא --

 ןיא סיוועג ןיוש רע טציז ,רָאי ןכָאנ גנַאל ןיוש זיא טנַײה .םישדח

 ןייג רעטַײװ טשינ ןעק ךיא זַא ,סיוועג ךָאד רע טסייוו ,ונ ;ןדעיוג
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 ,ָאד ןציז ךיא זומ .ןלָאצַאב וצ טשינ טָאה עמַאמ יד לַײװ ,רדח ןיא

 רעד ןיא ןֿפָאלש ,ןטעברַא-בוטש עלַא ןָאט ,סהקֿבר-עליײב עלוֿפ ַײב

 עלוֿפ שטָאכ ,טשינ רָאג ךיא וט ןענרעל ןוא דרע רעד ףיוא ךיק

 ןענרעל רימ טימ טעװ רע זַא ,רעטעֿפ םעד טגָאזעגוצ טָאה

 ןערב ַא טימ ןוא ןצרַאה ןצנַאג ןטימ סָאד ךיא בָאה טכַארטעג

 בָאה ךיא סָאװ ,ןײטשרַאֿפ טעװ עטַאט רעד זַא ,טביולגעג בָאה ךיא

 סָאד טרעה עטַאט רעד זַא ןעוועג רעכיז ןיב ךיא ןוא ,ןעניז ןיא

 .וצרעד ןָאט וצ סָאװ ןסיוו ןיוש טעװ רע ןוא ץלַא

 טָאה סָאװ ,לטערב ןֿפױא ןטָארטעג לַײװרעד טָאה סוֿפ ןַײמ

 יד טיירדעג לַײװרעד טָאה טנַאה עטכער ןַײמ .לדער סָאד טגעװַאב

 ןיא ןוא ,לװַאב םירד םעד טריֿפעג טָאה -- עקניל יד ;עבלָאק

 םיא ,טַאט םענעברָאטשעג ןַײמ טימ טדערעג ךיא ןבָאה ןצרַאה

 ןיוש ןעניוו רימ זַא ,םייה רעד ןיא טיונ רעזדנוא ןוֿפ טלייצרעד

 סָאד זַא ןוא ,ערעגרע ןַא ןוא ערענעלק ַא ,הריד רעדנַא ןַא ןיא

 ,טלַא רָאי ייוצ םיוק טשרע זיא סָאװ ,סנַײמ לרעטסעוװש עניילק

 עצנַאג זיא עמַאמ יד ןעוו ןוא .ןטיהּפָא יז לָאז סע רעװ טשינ טָאה

 רעד ןיא ןײלַא דניק'ס זיא ,ןענידרַאֿפ וצ סעּפע ידּכ ,סָאג ןיא געט

 ,..םייה

 ,ךַאװש ןוא סַאלב זיא סָאװ ,דניק רעזדנוא ןוֿפ קידנטכַארט

 רימ ןבָאה ןרערט ןוא ןצרַאה םַײב ןָאטעג ּפוצ ַא סעּפע רימ טָאה

 .ןגיוא יד ןוֿפ ןייג ןעמונעג

 ןענייו ףיוא טכַײל ןרָאװעג סנטצעל ךיא ןיב ענדָאמ סעּפע

 ...ןגיוא יד ןוֿפ ןייג ןרערט רימ ןעמענ סעּפע דלַאב

 ךיא בָאה טנייוװעג רעבָא ,ןענייו וצ טמעשעג ךימ בָאה ךיא

 -סעווש םערָא ןיילק ןַײמ ןוֿפ טכַארטעג בָאה ךיא רעמ סָאװ .טרָאֿפ

 ןוֿפ ןעגנַאגעג ןרערט יד רימ ןענַײז רעמ ץלַא ,םייה רעד ןיא לרעט

 :ןֿפורעגנָא ךיז ןוא ןעזרעד בַײװ סעלוֿפ סע טָאה ףוסל .ןגיוא יד

 ...רָאג ךָאד טנייוו רענַײד עכָאלעמלַאב רעד ,ַאנ ---

 ךיא סָאװ רַאֿפ ןסיוו טלָאװעג אקווד ןוא ןעמוקעגוצ זיא עלוֿפ
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 ןרעװו ריוועג טנעקעג טשינ רימ ןוֿפ סע טָאה רע זַא רָאנ .ןייוו

 :תונצל ןימ ַא טימ בַײװ םוצ ןֿפורעגנָא ךיז רע טָאה

 רעטומ יד ,ןײגמײהַא רָאג רע ףרַאד רשֿפא ,הקֿברדעליײב ---

 ?וטסניימ יװ ,עה .ןגייזנָא םיא לָאז

 :רימ וצ ךיוא טדנעוועג ןיוש ךיז רע טָאה

 ...?טקנעברַאֿפ ךיד טסָאה ---

 ךיא .םיא ףיוא ןָאטעג קוק ַא סעּכ טימ ךיא בָאה טלַאמעד

 עלוֿפ רָאנ ,סעּכ טקירדעגסיוא טָאה קילב ןַײמ טַײװ יו טשינ סייוו

 טָאה רע .ןרָאװעג לבלוֿבמ יו קילב ןַײמ ןוֿפ זיא לקערֿפָאלש ןיא

 ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא קידנגַײװש ,רימ ןוֿפ ןכַאלוצּפָא טרעהעגֿפױא

 ןַײז ןשער ןטרָאד ןוֿפ טרעהעג ךיז טָאה דלַאב ןוא רעמיצ ןטייווצ

 | ,לדנישַאמ
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 -ןיילק ןַײמ ןוֿפ רעטניוװו םענעי וצ קירוצ טנַײה קוק ךיא זַא

 ךַײלגרַאֿפ ,ןעמענַאב ןוא ןקילברעד סע לי ךיא ןוא ןבעל ןשלגנַיי

 סָאד .לּפמעל ןטײרדעגּפָארַא-קירעדינ ַא ןוֿפ למעלֿפ םוצ סע ךיא

 ןיא ףיט רעד ןיא ןעמוקעגרָאֿפ טלָאמעד ןזיא סנַײמ ןבעל עצנַאג

 ַא לגנִיי ַא ןוֿפ קורדנַײא םעד טכַאמעג ךיא בָאה ךעלרעטיוא ,רימ

 רעֿפיטש ַא לגנַיי ַא ןוֿפ טסולסנבעל עצנַאג ןַײמ .םֹּת ַא ,טַאמגעלֿפ

 -זַײא רעקיד ַא רעטנוא רעסַאװ יוװ ,רימ ןיא ןטלַאהַאב ןגעלעג זיא

 םינּפ ןַײמ טקילברעד ,קילעֿפוצ לָאמ ןייא ,טלָאמעד בָאה ךיא ,קעד

 םינּפ סָאד ,ץנַאלג ןָא ,טַאמ ןעוועג ןענַײז ןגיוא יד ,לגיּפש ַא ןיא

 -נַײא םעד טכַאמעג ךיא בָאה ןצנַאג ןיא ןוא ,סַאלב ןוא ןגיוצעגסיוא

 ןוא טנַאּפשעגנַײא ירֿפױצ סע טָאה ןעמ סָאװ ,לדרעֿפ ַא ןוֿפ קורד

 | .ךָאי ןרעװש םעד טּפעלש סע

 םיטַאבעלַאב ענַײמ .קשח טימ ןוא ךס ַא ךיא בָאה טעברַאעג

 ףיוא טרסמעג טשינ רעמ טָאה עלוֿפ .ןעוועג ןדירֿפוצ רימ ןוֿפ ןענַײז

 ַא יװ ,שינַאכעמ ,ןבעל ןָא טעבראעג בָאה ךיא .רעטעֿפ ןרַאֿפ רימ
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 ,טגיײלעגנָא רימ טָאה ןעמ לװַאב לֿפױוװ .טוג ןוא ךס ַא רעבָא ,ןישַאמ

 טלעטשעצ ךיא בָאה ןלוּפש עלוֿפ יד .טלוּפשעגנָא ץלַא ךיא בָאה

 ןירג ,טיור וצ טיור ,רילָאק וצ רילָאק .ןטַאדלָאס יד יװ ,זַײװנעיײר

 רימ טגעלֿפ ,ןוה רעזיב ַא ןוֿפ םינּפ ןטימ ,בַײװ סעלוֿפ .ןירג וצ

 :גָאטימ ןוֿפ לסיב ןבילבעגרעביא ןַא ןגָארטרעטנוא רעטֿפָא

 ,ףיוא-סע ,ןַײרַא סע ּפַאכ ,ַאנ --

 ךיא ןיב גָאטימ ריא ןוֿפ זַא ןענַאטשרַאֿפ טָאה יז ,םינּפ ַא

 ,טַאז ליֿפױצ טשינ

 :ןעמָאנוצ םעַײנ ַא זַײװנטַײצ ייז ַײב ןגָארקעג ךיא בָאה רַאֿפרעד

 ,"ןגיוא טימ שיײלֿפ קיטש, ןוא ?םלוג,

 ןוֿפ ןקעװֿפױא ךימ עלוֿפ טגעלֿפ -- ? םלוג ,וטסצנַאלג סָאװ --

 -רַאֿפ וצ עֿבט ַא טַאהעג טלָאמעד בָאה ךיא לַײװו ,טײקטכַארטרַאֿפ
 .ןגיוא עטלעטשעגסיױוא-רַאטש טימ ךיז ןטכַארט

 טקנוּפ טוט סָאד יװ ,רָאנ עז !ןגיוא טימ שיײלֿפ קיטש ,ַאנ --

 ףיוא בַײװ סעלוֿפ לָאמ לייט טגעלֿפ -- !םלוג רענעמייל רעד יו

 ,לּפעק ןשרעניה ןטימ ןעלקָאש רימ

 טֿפָא ןענַײז םיטַאבעלַאב ענַײמ זַא ,טסּוװעג ךיא בָאה רימ ןיא

 ,ןגיוא טימ שיײלֿפ קיטש ַא ןוא םלוג ַא עקַאט ןיב ךיא .טכערעג לָאמ

 טינ ךיא ףרַאד ױזַא זַא ןוא המהב ַא יװ ףיוא ךימ ריֿפ ךיא זַא

 ךימ סע טָאה טרַאעג רָאנ ,טסּוװעג ץלַא סָאד בָאה ךיא -- ןַײז

 ךיא זַא ןוא ,טציא ןיב יו ױזַא ןבילבעג רעטַײװ ןיב ךיא .טשינ

 עלַא ןוֿפ ןענורעג רעטַײװ טָאה ,ףַאשימָאּפ'ס ןגָארטעגּפָארַא בָאה

 ךָאנרעד ןוא .רימ רעטניה ןבילבעג זיא געװרעסַאװ רעצנַאג ַא ,ןטַײז

 זַא ,טסּוװעג בָאה ךיא .םערַאיל ַא טימ ןעמוקעג סעטנכש יד ןענַײז

 טקנוּפ .טשינ ךימ סע טָאה טרַאעג רָאנ ,ןָאטעג טוג טשינ בָאה ךיא

 סעּפע רָאנ ,ןײלַא רימ ןגעו טשינ טכַארטעג סָאד טלָאװ ךיא יו

 -רַאֿפ רימ ןעק ךיא ןעמעוו ןוֿפ ,לזממילש ןדמערֿפ ַא ןצעמע ןגעוו

 .ןכַאלוצּפָא ןעניג
 א ב
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 .טסערֿפ ןוא ןעיינש טימ רעטניוװ ַא ןעגנַאגעג זיא ןסיורד ןיא

 ןסיורדניא רעד .ןביוש ענערױרֿפרַאֿפ ַײב בוטש ןיא ןסעזעג ןיב ךיא

 זַא .טַאהעג ביל טשינ םיא בָאה ךיא ןוא ןעגנַאגעגנָא טשינ רימ זיא

 ךיא בָאה ,לָאװמיױב ןעגנערב ןײגוצּפָארַא ןעמוקעגסיוא זיא רימ

 ןעז ןוֿפ טניױוװועגּפָא ןרָאװעג ןיב ךיא .טליֿפעג טכעלש סַאג ןיא ךימ

 סעּפע ךימ בָאה ךיא ןוא ,סַאג ןיא גָאט ַײב ןייג ןוֿפ ןוא ןשטנעמ

 יװ ךעלנע ,ןָא ךימ ןקוק סָאװ ,סועײגַײברַאֿפ יד רַאֿפ טמעשעג יו

 ענעוטעגנָא ןשיווצ ןַײרַא םיא טזָאל ןעמ זַא ,ךיז טליֿפ רעטעקַאנ ַא

 ןוא סַאג ןיא ןייג ןוֿפ טניװעגּפָא ןעוועג ןיוש ןיב ךיא .ןשטנעמ

 ,בוטש ןיא ןַײז קירוצ רעכיג סָאװ טלָאװעג בָאה ךיא .ןשטנעמ ןעז

 טליֿפ ןטרָאד ךיוא שטָאכ ,טעב םוצ ןקנַארק ַא טיצ סע יװ טקנוּפ

 ןעלוֿפ ַײב ןעוועג קירוצ ןיב ךיא זַא טשרע ןוא .טוג טשינ ךיז רע

 ןוא טקַײרַאב ךימ ךיא בָאה ,לדערלוּפש םַײב ןסעזעג ןוא ךיק ןיא

 .ךיז לב טליֿפעג ךימ

 -רַאוצסיױא לָאװמיױב קַאּפ ןסיורג ַא טימ רחוס ןוֿפ יג ךיא .,,

 ןקוק םורַא ןוֿפ .ןרױרֿפעג ץלַא זיא ןסיורד ןיא .ןקָאז ןוֿפרעד ןטעב

 ןגױצַאב יו ,ןביש ענערױרֿפױַאֿפ-בָארג טימ רעטצנעֿפ רימ ףיוא

 ןטליהעגנַײא-יורטש ןיא םעד םורַא .ךעלכלעֿפ עקירָאה עטַײװ טימ

 רענייא .סעטרעױּפ ןוא םירעיוּפ ןעייטש ּפמולּפ ןטקַאּפעגמורַא ןוא

 רעּפעש רעד ,קירוצ ןוא ןיהַא םיא טלקָאש ,רעּפעש ןטימ טעברַא

 םורַא ןוא .טרָא ןוֿפ םיױק ךיז טריר ןוא ןוױרֿפעגנַײא זיא רעבָא

 ןיא ןעגנירּפש עלַא ,ץנַאט רענדָאמ ַא לַײװרעד טייג ּפמולּפ םעד

 ךיז ,סיֿפ יד טימ ןוא טנעה יד טימ ןטעברַא ,ןעקּפָאה ,ךיוה רעד

 טסָארֿפ רעד ןוא טנַײש ןוז יד ,טַײצגָאטימ זיא סע .ןעמערַאװרעד וצ

 לגענ יד רעטנוא ןוא ןרעיוא יד רימ טעילַאמס ,רעַײֿפ יו טנערב

 עכלעזַא ןסעזעג ןטרָאד ןטלָאװ סע יװ ,ךימ טכעטש רעגניֿפ יד ןוֿפ

 .ךעלעקליּפש עֿפױַאש ,עניד

 .רעסעב טשינ ךיוא רעבָא זיא ָאד : טנַײש ןוז יד ּווװ ָאד ייג ךיא

 יָאד זַא ,טכַאד רימ ,ךָאנ טרעקרַאֿפ ןטשינ רָאג טמערַאװ ןוז יד

 .רעמ ךָאנ טסָארֿפ רעד טעילַאמס ,ןוז יד זיא'ס ּוװ



 טעברַא רעד ַײב 52

 ,קָאטשגיר רענערױרֿפרַאֿפ ַא זיא סע .שטילג ַא ַײברַאֿפ ייג ךיא

 ,זָאלג ןֿפילשעג יװ טצנַאלג ןוא *טעברַאעגסיױא, ָאד זיא ןַײא סָאד

 ןשטילג ןרעיױא יד ףיוא סעקילשַאב ןוא ךעלרעטוֿפ ןיא ךעלגנִיי

 ןכַאמ ,ןצנוק ענעדײשרַאֿפ ןזַײוװ ,קירוצ ןוא ןיהַא ןעילֿפ ,ָאד ךיז

 ךימ טוט'ס ...*סעגימש טימ לימטניוו; ַא ןוא *ךעלקנעב-רעטסוש;

 .לָאמ ןייא רָאנ שטָאכ ,שטילג םעד רעביא ןָאט וצ ילֿפ ַא יצ ַא

 ךיא .ןשטילג וצ ךיז רעוש רימ זיא סעציײלּפ יד ףיוא קַאּפ ןטימ

 שטילג ַא ךיז רימ טסולג'ס .טשינ ןעק ךיא רעבָא ,ןייג רעטַײװ ליוו

 ,רימ ןיא ךיז טקעװרעד לגנַיי קירָא-ףלע םיוק סָאד .ןָאט וצ

 ןוא טֿפול רעַײרֿפ רעד ןוֿפ ,טטָארֿפ ןוא ןוז רעד ןוֿפ קילבנָא רעד

 זיא זַײא ןֿפרַאש ןֿפױא ךעלגנִיי עקידנעִילֿפ רעהַא-ןוא-ןיהַא יד ןוֿפ

 זַא ,רָאג סעגרַאֿפ'פ ,ןויסנ םעד סיוא טשינ טלַאה ךיא .קרַאטש-וצ

 ףיוא טרַאװ ןטרָאד זַא ןוא לקירבַאֿפ-ןקָאז ןיא רעטעברַא ןַא ןיב ךיא

 רעד טימ ךימ סיוארךקוק בַײוװ ןטימ עלוֿפ ןוא לדערלוּפש ַא רימ

 ,שטילג ַא ךימ וט ,סעציײלּפ יד ףיוא קַאּפ ןטימ וצ-ייג ךיא .הרוחס

 ןוא זַײא ןטֿפרַאשעגסיױא ןטַאלג ןֿפױא ילֿפ ךיא .גנַאג ַא טייג סע

 ,ןָאגַאװ ַא ףיוא ןגעלעג טלָאװ סע יװ ,טימ רימ טימ טילֿפ קַאּפ רעד

 ךיז לָאמ ןייא טימ זיולב -- רעבָא ןסלער יד רעביא טילֿפ סָאװ

 ...ךָאנ ןוא ךָאנ סע וט'כ ןוא אצוי טשינ ךיא ןיב ןָאט שטילג ַא

 -עגוצ ךיא רעװ רעבָא דלַאב ,קיטכיזרָאֿפ סע ךיא וט ביײהנָא ןיא

 ףיױא ןיוש ילֿפ ךיא .טשינ רָאג ןיוש רימ טרעטש קַאּפ'ס .טניווװ

 .טסָארֿפ םעד טשינ ןיוש ,ריּפש ךיא .עלַא יו ךַײלג שטילג םעד

 "לקנעב-רעטסוש; ַא ןכַאמ וּורּפ ךיא .םערַאװ ןיוש רימ זיא סע

 וצ ךיז ןיוװעג ךיא רעבָא ,ןָא רעוש רימ סע טמוק קַאּפ ןבילוצ

 קַאּפ ןטימ ןעגנַאגעגמײהַא ןיב'כ זַא ,סעגרַאֿפ ךיא .טייג סע ןוא ---

 רָאג רעטַײװ ןוא שטילג יד רָאנ טציא טריסערעטניא ךימ .לָאװמױב

 טייג טציא .רעמ טשינ רָאג טכַארט ןוא טוג ךימ ליֿפ ךיא .טשינ

 ןיוש רימ טרעטש קַאּפ רעד ."לקנעב-רעטסושפ ַא טוג רָאג ןיוש רימ

 יבק רעד רעביא ךיז ןּפַאלק סָאד רָאנ זױלב ,טשינ רָאג טעמּכ

 טימ רָאנ ךיא ךַאמ ,"לקנעב-רעטסוש, םַײב ןַײז וצ ףרַאד סָאװ
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 ַא זיא ןּפַאלק ֹוצ ךיז טנַאה ןייא טימ וליֿפַא רעבָא .טנַאה ןייא

 ןדירֿפוצ ןיב ךיא ןוא ךימ ןרעדנּוװַאב ערעדנַא זַא ,עז ךיא .ץנוק

 ַא ןכַאמ ןוא רעטַײװ טירט ַא ןייג ךיא ווורּפ טציא .ץלָאטש ןוא

 -ײלּפ יד ףיוא לָאװמיוב קַאּפ ןטימ ץלַא סע ךַאמ ךיא ."לימטניוו

 -טײרּפש ַא רָאנ וט ךיא ןעוו ,וורּפ ןטשרע םַײב דלַאב רעבָא ,סעצ

 קַאּפ ןטימ עטייווצ יד ןוא עקידייל ַא ענייא ,טנעה ייווצ יד סיוא

 ץעמע ןרעגמוא רימ טמוק ,שטילג רעד רעביא זָאל ַאזַא ךיז וט ןוא

 רענעי .םוא רימ ןלַאֿפ עדייב ."לקנעב-רעטסוש, ַא טימ רעטנוא

 ןטימ ,רעבָא ךיא ,ףיוא קירוצ דלַאב ךיז טבייה זיול ןוא קידייל

 -סױרַא טכַײל ױזַא טשינ ךימ ןעק ,םורָא ןדנוברַאֿפ רימ ףיוא קַאּפ

 עלַא .סיֿפ ןוא טנעה יד טימ שימָאק טעברַא ןוא גיל ןוא ןרעטנָאלּפ

 עקימורַא יד זַא ,ןַײז זומ .טכַאל'מ ןוא ַארוה טַײרש'מ ,ןכַאל םורָא

 ןעגנוגעווַאב עשימָאק עכלעזַא ערטסקע ךַאמ ךיא זַא ,ןעניימ ךעלגניי

 ךימ ייז ןֿפרַאװַאב ,טגײלעגנָא סָאד זיא ייז ליב זַא ,ןמיס ַא רַאֿפ ןוא

 ...ייַנֹש טימ ךָאנ

 זַא .ךעלגניי יד ןבַײרטעצ ,סָאד ןעעז ,ךרוד-ןעייג ענעטקַאװרעד

 .סיֿפ יד ףיוא ןייטש םיוק ךיא ןעק ,דרע'רד ןוֿפ ףיוא ךימ בייה ךיא

 ךיא .ןײגמײהַא ךיא םענ קַאּפ ןרעווש טלּפָאד רימ טציא ןטימ

 ןֿפױא ךיז ןּפַאלקעצ ןוֿפ ייוו רימ טוט ּפָאק רעד .סוֿפ ַא ףיוא םָאל

 טרָאֿפ ןיב ךיא --- ןוא טלַאק ךעלקערש רימ זיא םעלַא ץוח ַא .זַײא

 -יב עצנַאג יד .ןייוו ןוא קניה ,ייג ךיא --- לגנַיי קירָאיֿפלע ןַא ךָאנ

 ןוֿפ טלמַאזעגנָא רימ ןיא ךיז טָאה סָאװ ,גנוטכענקרַאֿפ ןוא שינרעט

 רימ ןיא טציא טָאה ,סהקֿבר עלייב עלוֿפ ַײב ךיז ןעניֿפעג ןַײמ טניז

 בָאה ןוא ןעגנַאגעג ןיב ךיא ןוא ןרערט םָארטש ַא ןיא ןכָארבעגסױא

 ,טנייוועג

 ןעגנַאגעגוצ ,טכַארטַאב ךימ ,טלעטשענּפָא ךיז ןבָאה ןשטנעמ

 רימ סָאװ ןסיוו טלָאװעג ןוא טגערֿפעג סעּפע ,טדערעג רימ וצ ןוא

 יגעוו ןַײמ ןעגנַאגעג רעטַײװ ,טרעֿפטנעעג טשינ רָאג בָאה ךיא .זיא

 ,טצכוילשעג ןוא קַאּפ םעד טּפעלשעג ,סוֿפ ַא ףיוא ןעקנוהעג
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 ךיא .קַאּפ םעד רימ טלַאהרַאֿפ ןוא געוו ןיא ךיז טלעטש ץעמע

 :ןדַײמסױא יז ליוו ךיא .עטרעיוּפ עטלַא ןַא זיא'ס -- קוק ַא וט

 ךימ טסנָאקרעד -- לוק טנָאקַאב ַא ךיא רעה -- ַאינומיש --

 !טָאג ןַײמ ,יוא ,טשינ רָאג ןיוש

 ךימ ןקוק סָאװ ,ןגיוא עטוג ןוא םינּפ טנַאקַאב ַא קילברעד ךיא

 זיא סָאד זַא ,םענַאב ךיא .טֿפַאשביל ןוא תונמחר סיורג טימ ןָא

 טמענַאב ,רָאלק ףיוא סָאד םענַאב ךיא זַא .עינַאינ עקילָאמַא ןַײמ

 הצ ריא וצ לַאֿפ ךיא .ןײלַא ךיז ףיוא תונמחר ןוא השוב ַא ךימ
 .תושלח ןיא יו

 טוט'מ ,עיוג רעטנַאקַאב ַא סריא וצ ןַײרַא ךימ טריֿפ עינַאינ יד

 ,סיוא ךימ ור ןוא ייט קנירט ךיא .ךימ טמערַאװרעדימ ,סיוא ךימ

 ןיא ,םיהַא ןעלוֿפ וצ טקישעגוצ ןסיוו ןַײמ ןָא טרעוו קַאּפ רעד

 רעקילָאמַא ןַײמ טימ ךיא גנערברַאֿפ העש רָאּפ ַא .לקירבַאֿפןקָאז

 .עינַאינ

 ריד ןוֿפ ןעמ טָאה סָאװ -- רימ רעביא יז טנייוו .--- ! דניק --

 ךָאד טסעז וד !רעקיבלעז רעד טשינ רָאג ךָאד טסיב וד ?טכַאמעג

 ...רענעכָארבעצ ַא ,רעטלַא ןַא יו סיוא

 ךימ טָאה רע סָאװ רַאֿפ ,ןעלוֿפ וצ דלַאװג ַא טימ ןֿפױל ליוװ יז

 טשינ סָאד יז טעב ךיא .טעברַא רעד ןיא טנַאּפשעגנַײא ױזַא ןיוש

 יז טדער געוו ןֿפױא .ןעמַאמ רעד וצ םייהַא ךימ טריֿפ יז .ןָאט וצ

 ...לָאמַא ןבעל ןַײמ ןגעוו ןַײרַא רימ ןיא

 טשרע .טשינ ןיוש וטסיב ,דניק ןַײמ ,רעֿפיטש ןייק וליֿפַא ---

 ןוא רעדימ ַא יװ קורדנַײא םעד ןיוש טסכַאמ ןוא ,וטסָאה רָאי ףלע
 ...רענעכָארבעצ

 ןיא ןעלוֿפ וצ ןעמוקעגקירוצ רעטעּפש גָאט ַא ןיב ךיא זַא

 טימ סָאװ ,רעקיבלעז רעד ןעוועג טשינ ןיוש ךיא ןיב ,לקירבַאֿפ

 -רַאֿפ ַא רימ ןיא טבעלעג ןיוש טָאה סעּפע .קירוצ געט ייווצ ַא

 םַײב ךיא בָאה דלַאב גָאט ןטשרע םעד .טייקידסיעכהל ןוא גנורעטיב

 ידּכ ,םעדָאֿפ םענעסירעגרעביא ןַא טּפינקעגנעמַאזצ טשינ ןלוּפש

 ..."ןגיוא, ןזָאלכרוד ךיז ןישַאמ רעד ןיא ןלָאז סע
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 -עג ןבָאה געט יד .ףוס ןַײז וצ טקורעג ךיז טָאה רעטניוו רעד

 טײקטַאװעמּת עכעלרעסיוא ןוא עיטַאּפַא ןַײמ .ןרעו רעסערג ןעמונ

 ןוא טרעטיברַאֿפ ןרָאװעג ךיא ןיב רעבָא רַאֿפרעד ,טרעהעגֿפױא טָאה

 רימ ןיא טרעטַאלֿפעג טָאה טייקידסיעכהל ןוא טייקטציירעצ ַא סעּפע

 ,ןשטנעמ ןענרעצרעד וצ ןוא ןָאטוצּפָא

 םַײב ןעגנערברַאֿפ גנַאל רועיש ַא ןָא ךיא געלֿפ ירֿפ רעד ןיא

 ןעוועג טשינ ןיב ךיא זַא לַײװ ,ןרַא סָאד טגעלֿפ ןענעלוֿפ .ןענווַאד

 ןסע סָאד ךיז טָאה ,עטסָאבעלַאב רעד ןֿפלָאהעגוצ ןוא ךיק רעד ַײב

 ןֿפױא ןטרַאװרעד טנָאקעג טשינ ןיוש ךיז טָאה עלוֿפ .טקיטעּפשרַאֿפ

 | .שטשרָאבלבָאנק ןסייה ןטימ ןסַײבנָא

 :טגָאיעגרעטנוא סנַײז בַײװו סָאד טָאה עלוֿפ זַא

 ...רימ טשלח ץרַאה'ס ,ןסע סָאד לָאמ ַא ןיוש ךַאמ ,ףוס ַא --

 :טרעֿפטנעעג זייב יז טָאה
 .ןָאט ןיילַא ץלַא ןומ'כ ,ןסַײרעצ טשינ ךימ ןעק'כ --

 ןיב רעבָא ךיא .רימ ֹוצ ןגיוא יד ןָאטעג דנעוו ַא עלוֿפ טָאה

 ךיא רעמ סָאװ ןוא ןענװַאד ןיא טֿפיטרַאֿפ טשרמולּכ ןענַאטשעג

 רעמורֿפ ץלַא ,ןקידנע ןיוש לָאז'כ סיוא-טקוק עלוֿפ יוװ ,ןעזעג בָאה

 ,טנװַאדעג ךיא בָאה רעקיסַײלֿפ ןוא

 טלעטשעגסיוא טָאה רע .ןטלַאהעגסיױא טשינ עלוֿפ טָאה ךעלדנע

 םורב ַא טסיירד טשינ ןוא קילב ןקידנטעב א טעמּכ רימ ףיוא

 :ןָאטעג

 ...םה .,טנװַאד ןוא טנוװַאד ---

 ךיא יו ,לביארַאֿפ טימ טקוקעגנָא ןעלוֿפ ךיא בָאה ףיורעד

 םַײב ךימ טגָאי ,דיסח ַא דיי ַא ,רע זַא ,טשודיחעג ךימ טלָאװ

 :ןושל-םוטש ףיוא טרעֿפטנעעג בָאה'כ ןוא ,ןענווַאד

 ןַײז קיסֿפמ טשינ רָאט'כ זַא ,טסייה סָאד --- ...ָא ,ונ ,ונ --

 ןטימ ןיא ךָאנ טלַאה'כ זַא

 ןבילוצ ןעוועג ןענַײז בַײװ ןטימ ןעלוֿפ ןשיווצ תקולחמ טּפיױוה יד

 "עג תמא םעד .ןכָאק ריא טקעמשעג טשינ םיא טָאה סע לַײװ ,ןסע

 טָאה ןכָאק סעמַאמ ןַײמ .טקעמשעג טשינ ךיוא רימ סע טָאה ,טגָאז
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 ןָאטעג האנה רימ טָאה ןגעו טסעד ןוֿפ .טקעמשעג רעסעב רימ

 .ךעלנייוועג יו רעגרע ןעוועג לָאמ ַא זיא ןעלוֿפ ַײב גָאטימ סָאד זַא

 ןעדַאי ןעמענ עלוֿפ טעוו ,טסּוװעג ןיוש ךיא בָאה ,גָאטימ ַאזַא ךָאנ

 רַאֿפ רָאנ םעט ַא טַאהעג טנַײה טָאה גָאטימ סָאד זַא ,בַײװ סָאד

 ךיז ןבָאה בַײװ ןטימ עלוֿפ ןעוו ,טלָאמעד ןוא ,ןסיגוצסױרַא םיריזח

 ןוא לדערלוּפש םַײב ןסעזעג ךיא ןיב ,טעדַאיעג ערעדנַא'ס סנייא

 ןֿפַאשרַאֿפ בַײװ ןטימ סָאבעלַאב ןַײמ יו ,טרעהעג תחנ ןימ ַא טימ

 ,טולב זייב קיטַײזנגעק ךיז

 בָאה ךיא זַא ,טַאהעג טנַײֿפ סרעדנוזַאב טָאה סָאבעלַאב ןַײמ

 ךיא לָאז ,טגנַאלרַאֿפ רע טָאה ,?לאֿפר, רָאנ .*עלוֿפ,, ןֿפורעג םיא

 ..."ברק ַא ןקוררעטנוא ךָאנ רימ טגעלֿפ בַײוו סָאד ,ןֿפור םיא

 יז טגעלֿפ -- טקישעג ךיד טָאה לאֿפר 'ר זַא ,ןגָאז טסעוו ---

 קרַאטש טגעלֿפ יז ןוא תוחילש ןיא ךימ ןקיש םַײב ןענָאמרעד ךימ

 םיא ףרַאד'מ יו ,ןסיו ךיוא לָאז ךיא זַא ,"בר, םעד ןענָאטַאב

 .ןרילוטיט

 ?ןָאט ךיא געלֿפ סָאװ

 ,לאֿפר טשינ ןבעגוצ געלֿפ'כ רָאנ ,ןצינַאב עקַאט לטיט םעד

 ,*עלוֿפ , רָאנ

 יײברעד -- ןסייהעג טָאה עלוֿפ יר ...טגָאזעג טָאה עלוֿפ 'ר --

 םעד ןוא זָאנ רעד רעטנוא ןָאטעג לֿפָאנש ַא "בר, םעד ךיא בָאה

 ןיא בָאה ךיא ןוא .טדערעגסױרַא ךעלטַײד ןוא ךעלרעַײֿפ *עלוֿפ ,

 טײהנגעלרַאֿפ ןיא ןעייטש בַײװ-ןוא-ןַאמ זַא קידנעעז ,ןלָאװקעג רימ

 -סיױא סָאד רימ ױזַא יו ,טשינ ןסייוו ןוא ,ןליײצרעדכָאנ ןַײמ ַײב

 .ןדיירוצ

 סַאג ןיא ךיוא רימ טימ ןריֿפטימ ךיא געלֿפ טייקסיעכהל יד

 -רעד ןוא ןקָאז עקיטרַאֿפ קַאּפ ַא טימ ןעגנַאגעג ןיב ךיא זַא .סױרַא

 רעדניק טעּפעשטרַאֿפ ךיא בָאה ,לָאװמיױב קַאּפ ַא טימ קירוצ ךָאנ

 אקווד סעציײלּפ יד ףיוא קַאּפ ןטימ ןּפוטש ךימ געלֿפ'כ .עטלַא ןוא

 רַאֿפ טלָאװ רַאוטָארט רעצנַאג רעד יװ ,ןשטנעמ ןעייג'ס ּוװ ,טרָאד

 יןעוועג לָאמש-וצ רימ
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 גנורעטיברַאֿפ עזייב יד ךימ טָאה םייה רעד ןיא תבש םעד ךיוא

 ,ןרעו ריווועג רימ ןוֿפ ןלעו טגעלֿפ עמַאמ יד זַא .טזָאלעגּפָא טשינ

 ףיֹוש ןעק ךיא סָאװ ןוא רעווש-וצ טשינ טרָאד טעברַא ךיא יצ

 :טרעֿפטנעעג קילַאג ,רָאי ףלע ענַײמ ךָאנ טשינ רָאג יו ,ךיא בָאה

 ןשַאוו ,דניק ַא ןעװעטסַאיּפ .ןיוש ךיא ןָאק ךעלעדניוו ןשַאוו ---

 גָאטימ ַא רָאנ .ןיוש ךיוא ךיא ןעק ןרַאש עגָאלדָאּפ ַא ןוא סעֿפעג'ס

 ...טשינ ךָאנ ךיא ןעק ןכָאקּפָא
 ףיט רָאנ ןרעֿפטנע טשינ רָאג ףיורעד רימ טגעלֿפ עמַאמ יד

 רעגעלעג ןַײמ ףיוא ,ךָאנרעד .ןקוקנָא קיטומייוו ךימ ,ןָאט ץֿפיז ַא

 ,טקנערקעגרעביא בָאה'כ .טנייוועג גנַאל ךיא בָאה ,ךיק ןיא ןעלוֿפ יב

 ןגעו טסעד ןוֿפ -- ןוא .ןעוועג רעצמ ןעמַאמ רעד בָאה ךיא סָאװ

 ,טנָאקעג טשינ ךיא בָאה שרעדנַא לַײװ ,ןָאטעג רעדיוו סע ךיא בָאה

 ןָא זַא ,לַאג ןוא גנורעטיברַאֿפ ליֿפ ױזַא רימ ןיא ןגעלעג זיא'ס

 .ןעגנורּפשעגסױרַא סע זיא רָאג ןליוו ןַײמ

4 

 זיא'ס .רחוס םוצ ןקָאז עקיטרַאֿפ לקעּפ ַא טימ ןעגנַאגעג ןיב'כ

 ץײלֿפ ַא ןוז עגנוי ַא רימ טָאה ןסיורד ןיא .ירֿפ רעד ןיא ןעוועג

 טשינ זיא'ס .ךעלמייה ןוא םערַאוװ ןעוועג זיא'ס ,םינּפ ןיא ןָאטעג

 ןעוועג ךָאנ זיא ןטכענ טשרע .ןסיורד םעד ןענעקרעד וצ ןעוועג

 טימ ,ןוז ַא טימ רעמוז ןרָאװעג זיא ןבלַאטצולּפ טָא ןוא רעטניוו

 .סטוג סָאדלַא טימ ןוא ןעיינש ענעגנַאגעצ טימ ,רעכעד עקידנֿפירט

 רעד ףיוא זַא ןוא םירוּפ זיא טנַײה זַא ,טנָאמרעד ךימ בָאה'כ

 עמַאמ יד ,ךיא ,רימ זַא ןוא ,םייהַא ןזָאלּפָא עלוֿפ ךימ טעװ טכַאנ

 "םירוּפ רעד וצ רעטעֿפ םוצ ןייג ןלעוװ ,לרעטסעווש ןיילק ןַײמ ןוא

 ענַײמ ףיוא ןקָאז קַאּפ'ס .ןעמונעגמורַא ךימ טָאה דײרֿפ ַא .הדועס

 רעכעה סע בָאה'כ .לרעדעֿפ ַא יו טכַײל ןרָאװעג רימ זיא סעציילּפ

 ןטזָאלעצ ַא טימ ןֿפױל ןעמונעג ןוא לסקַא ןֿפױא ןָאטעג ףױרַא-קור ַא

 ַא יו סיֿפ יד ןביוהעג ,ּפָאק ןטימ ךעלײרֿפ טלקָאשעג בָאה'כ .לקער
 .עקנָאל רעד ףיוא ןגרָאמירֿפ-רעמוז ַא ןיא לקעבערשז
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 ךיא .בלעוועג ןיא רחוס םַײב ןעוועג ךיא ןיב ייווצ ןוא סנייא

 ךיא ןיב ,םעלַא ןָא ,רעקידייל ַא .ןקָאז קַאּפ םעד ןבעגעגּפָא בָאה
 זַא ,טליֿפרעד קיטכיר ךיא בָאה טציא טשרע ןוא .טרָאד ןוֿפ סױרַא

 ...קעװַא ןיוש זיא רעטניוו רעזייב רעד ןוא ַײרֿפ ,קיטכיל זיא'ס

 ,סַאג רעד טימ רָאנ ,רַאוטָארט ןטימ טשינ ןייג ןעמונעג בָאה'כ

 -עג ךיא ןיב לקער טעיליּפשעצ ַא טימ .ַײרֿפ ןוא טיירב זיא'ס ּוװ

 ןטימ קידנעלקָאש ,לדרעֿפ ַא ןוֿפ ןעשזריה סָאד קידנכַאמכָאנ ,ןֿפָאל

 -כָאנ ,טליבעצ ךימ ךיא בָאה דלַאב ןוא .סיֿפ יד קידנבייה ןוא ּפָאק

 ךיז ןבָאה ןרַאוטָארט יד ןוֿפ ןשטנעמ יד שזַא ,טנוה ַא קידנכַאמ

 .טלכיימשעג ןוא טקוקעגמוא רימ ףיוא

 ,רימ רעטניה לוק ַא גנילצולּפ ךיא רעה --- !'ינוירב שאר --

 קידנכַאמכָאנ ךיוא ,לגנִיי ַא קילברעד ןוא םוא ךימ קוק ךיא

 םינּפ ןיא רימ וצ סָאג רעד טימ ךיז טזָאל ,ּפָאלַאג ןיא דרעֿפ ַא

 .עקנָאל רעד ףיוא דרעֿפ ייווצ ןוֿפ שינעגעגַאב הׂשעמ ,ןַײרַא

 -- רדח ןטצעל ןוֿפ רֿבח ַא סנַײמ לגנִיי םעד ןיא ןעקרעד ךיא

 םעד ַײגוב ןֿפױא טלַאה רענַײז רעטָאֿפ רעד סָאװ ,סעילע השמ

 ,ןרָאֿפכרוד ןזָאל ןרַאֿפ לָאצּפָא טמענ ןוא עדנערַא ןיא 12 ןַאבַאלש

 -רַאֿפ ןוֿפ סַײנ ןטייווצ םעד רענייא ןלייצרעד .,ךיז ןדיירעצ רימ
 ךָאנ טנרעל רע זַא ,רימ טלייצרעד סעילע השמ .רעטניוו םענעגנַאג

 ,טציא ןרעל ךיא ּוװ ,ןסיוו ליוו רע ןוא רדח ןקיבלעז םעד ןיא

 "ןרעלע ךיא ּוװ ,ןלייצרעד וצ םיא ךיז םעש ,ךעלריטַאנ ,ךיא

 ,זויׂשעמ ןליײצרעדנָא ןוא ןעמיר ךימ ,סנגיל ןקָארב םענ ךיא .טציא

 ןעמיר סָאד ןעמוקַאב טשינ רימ טזָאל רֿבח ןַײמ .ןגיוטשעג טינ סָאװ

 ןיא רימ לָאמ ןייא טימ ידּכ ןוא ...ּפָא טשינ ךיוא טייטש רע .ךיז

 רעביא טנַאה רעד טימ ּפַאלק ַא ךיז רע טוט ,ןכַאמ וצ טַאמ ןצנַאג

 :ענעשעקדןזיוה רעד

 .?ָאד בָאה ךיא סָאװ טסייוו ---

 רעד ףױא טַײז ןייא ןופ) ןײגרעבירַא סָאד טלעטשרַאפ סָאװ ,רעירַאב?

 .ץענערג א (רערעדנַא
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 .קירעגַײנ ךיא גערֿפ --- ? סָאװ --

 .ןזַײװ טשינ ריד לעוו'כ ,ָא --

 ןּפַאכוצ טשינ ריד לעוו'כ ,הטוש וד ,זַײװ ---

 ...עיציבמַא ןיא ןַײרַא םיא בַײרט ךיא ןוא

 .ןזיועג וטסטלָאװ יױזַא ,טשינ רָאג וטסָאה םּתסהדזִמ ---

 ןיוש ךיז רע טקידיײלַאב -- ?וטסגָאז ,טשינ בָאה ךיא ,ױזַא ---

 .ןזַײװ ריד ךיא לעוװ ,םוק --

 ןיא טנַאה יד ןַײרַא-טוט ,זיוה ַא ןיא ןַײרַא ךימ טריֿפ רע

 רע .ריּפַאּפ לקיטש ַא סױרַא-טמענ ןוא גנַאל טרָאד טכוז ,ענעשעק

 -ּפענק עקיטכיזכרוד ,עסַײוװ ,עניילק עכלעזַא ןגיל ןענירד .סע טנֿפע

 .ךעל

 .טשיױטנַא ךיא גָאז -- !רעקוצ-לדנַאק ,ָא --

 ,רַאנ ַא טסיב -- טקידיײלַאב רע טכַאמ --- !ייג ,ןיוש ייג ---

 ,רעקוצ-לדנַאק זיא סָאד יצ ,ןסיוו ןיוש וטסעװ ,קעל ַא רָאנ וט

 !הׂשעמ ַא ףיוא אישק ַא ,טַאהעג ארומ ךיא בָאה ןָאט קעל ַא

 ךיא ביולרעד ,טשינ רָאג םיא זיא'ס ןוא קעל ַא טוט רע זַא רָאנ

 ןָאט וצ קעל ַא ךיוא ןיוש רימ

 סָאד ּפַאכרַאֿפ ַא רימ טוט טייקסיז עקידלעביא-ךעלקערש ַא

 קערשרעד ךיא .טייקרעטיב ןיא רעביא-טייג'ס שזַא ,סיז ױזַא .ליומ

 :ךיז טמירַאב ןוא טכַאל רעבָא רענעי .ךימ

 ?זיא סע סיז יװ ,טסעז :סעקנירַאכַאס זיא'ס

 יצ ,ןַײז וצ רעכיז ידּכ ,ךיא שרָאֿפ --- ?וטסָאה ןענַאװ ןוֿפ --

 .טמסענּפָא טשינ שטָאכ ךימ טָאה ױע

 סע טָאה רע .טזָאלעגרעביא זדנוא ַײב סע טָאה רעױּפ ַא --

 .ןסַײרּפ ןוֿפ ,ץענערג רעד רעביא ןוֿפ 1 טכעליומעג

 ךיא גערֿפ -- ?םייה רעד ןיא סָאד ץע טָאה סָאװ וצ ןוא ---

 ,רעטייוו
 רעסיז ךס ַא זיא'ס .םעלַא וצ ןוא -- רע טגָאז --- ייט וצ --

 .טלגומשעגרעבירַא ,טעבנגעג
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 ,טסעז .,ָא .עװַאק ּפָאט ןצנַאג ַא ּפָאטסיז עלעקשירק ןייא .רעקוצ ןוֿפ

 .רעסַאװ סַאֿפ ןצנַאג ַא ןסיזּפָא וטסנָאק עלעּפענק ַאזַא טימ

 .ןטעבעג ךיא בָאה -- !סנייא רימ ביג ---

 ,ךיוא סטייוצ ַא ןבעגעג דלַאב רימ רע טָאה עלעּפענק ןייא

 .ןעמוקעגנָא רערעוװש ןיוש רימ זיא ןגירקוצסורַא םיא ןוֿפ סטירד ַא

 סנייא ךָאנ םיא ןוֿפ ךיא בָאה ,טדיישעצ ךיז ןבָאה רימ זַא רעכָא

 עכעלטע ךָאנ טימ ךיא זַא ,טדערעגנַײא םיא בָאה ךיא לַײװ ,טַאהעג

 לעװ םיא ןוא סעקסַאמ ןיא ןלעטשרַאֿפ טנַײה ךיז ןלעו ךעלגנַיי

 .ןעמענטימ םוטעמוא ךיא

 לריּפַאּפ ַא ןיא טקַאּפרַאֿפ ,ןירַאכַאס ךעלּפענק ריֿפ טימ ,ױזלַא

 ,םיהַא ןעלוֿפ וצ ןעמוקעגקירוצ ךיא ןיב ,ענעשעק ןיא ןטלַאהַאב ןוא

 ,טנגעגַאב עלוֿפ ךימ טָאה --- ?לָאװמיױוב םעד וטסָאה ּוװ ןוא ---

 יֿפָאלש םענעבירעגסיוא ןוֿפ סעלָאּפ יד ןיא טנעה יד ךיז קידנשיוו

 ,לקער

 רעד -- טרעֿפטנעעג ךיא בָאה -- ןגָארקעג טשינ בָאה'כ --

 ןעמוק ןסייהעג ךימ יז טָאה ,ןעועג םייה רעד ןיא טשינ זיא ןַאמ

 .רעטעּפש

 טָאה -- ?טמַאזעג גנַאל ױזַא ךיז וטסָאה סָאװ רַאֿפ ָאט --

 ...העש ייווצ רשֿפא ןיוש ךָאד זיא'ס -- ןסיוו טלָאװעג בַײװ סעלוֿפ

 ,טרעֿפטנעעג ךיא בָאה -- !טשינ ךיוא העש ןייא ךָאנ זיא'ס --

 ןיא טנַײה זַא ןוא ןסיורד ןיא גָאט םענייש םעד קידנבָאה ןעניז ןיא

 .ןַײז ַײרֿפ ךיא לעוװ טנוװָא

 ,ןלעֿפעג טשינ ןעלוֿפ זיא ןָאט רערעטַײה רעד

 םיא קוק -- בַײװ םוצ ןָאטעג דנעוו ַא ךיז רע טָאה -- !ַאנ --

 .סױרַא ןגיוא יד ןוֿפ ןיוש םיא טקוק ינוירב שאר רעד ,ןָא רָאנ

 ןָאט ַא טימ ןוא לגייא ןעמורק ןטימ ןיוש ,יז טָאה ףיורעד ןוא

 : טרעֿפטנעעגּפָא ,עקָאװק רעזייב ַא ןוֿפ

 -עג יז טָאה -- !רָאנ עז ,ןבעל יױזַא טסלָאז ,ןָא רָאנ ן'קוק ---

 םינּפ קידצעגייש ַאזַא טימ -- םינּפ ןיא רימ רעגניֿפ ןטימ טלטַײט
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 ןשטנעמ ןענעגרה ןזָאלטױרַא ךָאד ךיז רע ןעק ,ןגיוא עשיחצור ןוא

 ,טקַארט ןֿפױא

 :ּפָאק ןטימ ךעלקילגמוא טלקַאשעג ןיוש טָאה יז ןוא

 ןבָאה סעמַאמ .עה ,ןטלַאה בוטש ןַײמ ןיא ךיא זומ סָאד ןוא ---

 יז לָאזּכ ,רימ ייז טגנערב ּפַאילש עלוֿפ ןוא (רעדניק) רעדניר

 ...ןענעמרָאק

 ןצנַאג ןיא םינּפ תלבק רעקידגנילצולּפ רעקיזָאד רעד טָאה ךימ

 ,סָאד ףימ טמוק סָאװ רַאֿפ ןענַאטשרַאֿפ טשינ בָאה'כ .ןגָאלשרעד

 ,לָאװמיוב ןייק טגנערבעג טשינ לָאמ ןייא יו רעמ ןיוש בָאה'כ

 טשינ ױזַא רַאֿפרעד לָאמ ןייק ךָאנ ךימ ןעמ טָאה ןגעוו טסעד ןוֿפ

 "גייא טנָאקעג טשינ טלָאמעד ךָאנ טָאה ,לגנַיי םעד ,רימ .טנגעגַאב

 רעטַײה ןייק ןעז טשינ ןענעק סָאװ ,ןשטנעמ ןַארַאֿפ ןענַײז'ס זַא ,ןלַאֿפ

 טשינ ייז ןענָאק לגניי ַא ןוֿפ טײקכעלײרֿפ יד וליֿפַא ןוא םינּפ

 ,רימ וצ ןבָאה ייז סָאװ ,ןענַאטשרַאֿפ טשינ בָאה ךיא .,ןגָארטרַאֿפ

 ,ּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא ןוא ץרַאה ןיא סעּכ א טימ ,רענעגָאלשרעד ַא

 .לדערלוּפש םוצ טצעזעג ךימ ךיא בָאה

 ןױש טציז רע -- טעקָאװקעג זייב רעדיוו יז טָאה -- ,ונ --

 ןזָאל ףַאשעמָאט'ס ןוא ...לדער םַײב ןציז ,סנייא רָאנ טסייוו רע

 .ךיד ריר ,רָאנ סע םענ ,רעכיג ,ונ ...עטטָאבעלַאב רעד רַאֿפ

 -ָאּפס ןעמונעג בָאה'כ ,לדערלוּפש ןוֿפ ןענַאטשעגֿפױא ןיב'כ

 ֹוצ ןגָארטעגוצ סע בָאה'כ .גיוא ןַא יװ לוֿפ ןעוועג זיא'ס .ףָאשעמ

 ,ריט רעד

 רעטקישעג ,ןגיטש יד ףיוא ןסיגרַאֿפ וצ טשינ רָאנ סעגרַאֿפ ---

 טא

 -רעביא בַײװ-ןוא-ןַאמ ןבָאה ,ןעמוקעגֿפױרַא קירוצ ןיב'כ זַא

 -עג זיא סָאד זַא ,טכַאמעג רָאלק רימ בָאה'כ .סעומש ַא ןסירעג

 ןובשח ןַײמ ףיוא סעּפע סעומש ַא ןעגנַאג

 יד ,לדערלוּפש םַײב ןסעזעג ךיא ןיב שינעדיז-ץרַאה ַא טימ

 ייוצ-סנייא ןענַײז ןלוּפש .טנעה ענַײמ ןיא טנערבעג טָאה טעכרַא
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 םוצ טזָאלעגסױא ךיא בָאה סַאה ןוא סעּכ ןצנַאג ןַײמ .ןרָאװעג לוֿפ

 ןָאטרַאֿפ ןצנַאג ןיא .ןערב ַא טימ טצברַאעג בָאה'כ .לדערלוּפש

 ןגערֿפ ךיא רעה -- ?ךעלּפערק גָאטימ םוצ ןכַאמ טסעװ --

 .ןעלוֿפ

 .יז טרעֿפטנע -- ןכַאמ לעוו'כ ---

 ,רעטַײװ עלוֿפ טגערֿפ --- ? ןַײז וצרעד טעװ ךיוי ַארַאס ןוא ---

 .ךיוי עשרעניה ַא --

 ןעלוֿפ טרעסַאװ סע יו ,שממ ךיא רעה -- !טוג ,טוג ,ַײא --

 ? גָאטימ'ס ןַײז טעװ טעּפש --- ליומ ןיא

 רעמיצ ןרעביא טרַאש ןוא יז טרעֿפטנע -- ?טעּפש ַארַאס --

 ןוא .ןכָאק וצ טלעטשעגוצ ןיוש בָאה'כ -- ןשטַאל ןיא סיֿפ יד טימ

 .רעבעל םענרעבלעק טימ ןָא ךיא ליֿפ ךעלּפערק יד

 טשינ עלוֿפ טדער -- ...טכַאמעג טוג ןַײז רָאנ לָאזס --

 .בַײװ סָאד ןענרעצרעד טשינ טציא ליוו רע קיטנעק ; טסיירד

 ךיק יד -- ליומ סָאד םיא יז טכַאמרַאֿפ -- !גַײװש ,גנײוװש ---

 | !ןַײרַא טשינ ךיז שימ .ךַאז ןַײמ זיא

 -צולּפ ןוא לגיוו סדניק םוצ וצ-טייג רע .טשינ רעמ טדער עלוֿפ

 םיא ַײב ךיא בָאה סָאד סָאװ ,דניק ןטימ ןליּפש ךיז רע טמענ גניל

 .ןעזעג טשינ ךָאנ

 -כָאנ ,ןַײרַא לגיו ןיא רע טדער --- ...םירוּפ זיא טנילה ---

 רּפ זיא טנַײה ,עלעטנעי ,טסייו -- עלעמיטש שידניק ַא קידנכַאמ

 ?1?טשינ וטסייוו סָא-װ-ו-רַאֿפ ,סָא-װ-װ-רַאֿפ ? םיר

 -ןיהַא ךיז טיירד רע .רעמיצ ןטייווצ ןיא ןַײרַא קירוצ-טייג רע

 ךיוירעניה טימ ךעלּפערק עקידנעײטשרָאֿפ יד ,קיטנעק .קירוצ-ןוא

 ןוֿפ ךיז טרעה'ס זיב גנַאל טרעיודעג'ס ןוא ,ןעור טינ םיא ןזָאל

 ,לדנישַאמ-ןקָאז סעלוֿפ ןוֿפ שיורעג סָאד קירוצ ןענירד

 ,ךיוי יד ןעמױשּפָא ןטימ ךיק ןיא קיטרַאֿפ טרעוװ גַײוװ'ס זַא

 ןטעברַא ךיז ןרעה דלַאב ןוא רעמיצ ןיא ןַײרַא קירוצ ךיוא יז טייג

 .ךעלדנישַאמ עדייב
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 ,טעּפמיא ןזייב ןקידרעִירֿפ םעד טימ לוּפש ןוא רעטַײװ ץיז ךיא

 זיא בוטש ןיא סָאװ ,םעלַא וצ .סעּכ רעד רימ טדיז ץרַאה ןיא

 טנַײֿפ ןוא ,טנַײֿפ ךיא בָאה גנידצלַא .האנׂש ַא ךיא ליֿפ ,ןענַארַאֿפ

 ,טײקרעטַײה יד טכַאמעג עילַאק ָאד רימ טָאה'מ לַײװ ,סע ךיא בָאה

 לחומ טינ ייז ךיא ןָאק סָאד .סַאג ןוֿפ ןעמוקעג ןיב'כ רעכלעוו טימ

 ןוֿפ סקניל קילברעד ךיא .ןקילבסַאה טימ םורַא-ףרַאו ךיא .ןַײז

 יד .גָאטימ ףיוא ךיז טכָאק סָאװ ,ךיוי יד עטילּפ רעד ףיוא רימ

 ןוא לפעט ןוֿפ ּפָארַא-טּפָארט רעבירעד ,קרַאטש ךיז טּכָאק ךיוי

 | .עטילּפ רעד ףיוא ךיז טשעל'ס

 ַײב ןיוש ךיז טמענ סָאה רעצנַאג רעד סָאװ רַאֿפ טינ סייוו ךיא

 ךיז טשעל ,טכָאק סָאװ ,לּפעט םוצ ןרירטנעצנָאק לָאמ ַא טימ רימ

 -רעד סנּפָארט יד ןוֿפ ןעלמרומ סָאד .עטילּפ רעד ףיוא טשיור ןוא
 ךיא .ךיי טימ ךעלּפערק יד ןגעװ רעִירֿפ ןדייר סעלוֿפ ךימ טנָאמ

 ןעוועג טלָאװ לּפעט סָאד יו טקנוּפ ,סַאה .טימ לוֿפ לּפעט םוצ רעוו

 ןעוועג טלָאוװס רָאנ ,ןזוַײא ןוֿפ ןעועג טינ טלָאװ ןוא סקידעבעל ַא

 | ,בַײװ ןטימ ןעמַאזוצ עלוֿפ

 רעצעמע יװ ,קנַאדעג ַא ּפָאק ןיא ּפַאלק ַא רימ טוט לָאמ ַא טימ
 יד טימ ןסיזּפָא סע רשֿפא :ןֿפרָאװעגנַײרַא טרָאד רימ םיא טלָאװ

 ? ןירַאכַאס ךעלּפענק

 -ַאב רימ ַײב ןיוש סע זיא ,ןַײא רימ טלַאֿפ סָאד רָאנ יװ ןוא

 סיֿפ ןוא טנעה ,ןּפַאלק קידארומ רימ טמענ ץרַאה סָאד .,ןסָאלש

 ןרעלק שרעדנַא טשינ רָאג ןוֿפ ןיוש ןָאק ךיא .ןיוש רימ ןרעטיצ

 -עג ךיא טשינ ןוא טסעֿפ ןיוש רימ טלַאה סולשַאב רעקיזָאד רעד

 טלעֿפַאב רע ,ךימ טלַאה רע -- טרעקרַאֿפ רָאנ ,םיא רעביא קיטלעוו

 ךַאװש-וצ ןיב ךיא ,ןָאט ןזומ סע לעוװ ךיא ,ןלַאֿפרַאֿפ זַא ,ליֿפ ךיא ןוא

 | ,ןריֿפוצסױא טשינ סע

 ףיא יו ץיז ךיא ןטעברַא טשינ רָאג ןיוש ךיא ןָאק טציא

 ףיוא יוװ .ךימ טגָאלשַאב סייווש ַא .סעזעג ןֿפױא ךימ יירד ,סעקליּפש

 ןעקנירט טשרמולּכ וצ-ייג ,טרָא ןוֿפ ךימ ךיא בייהרעד סיֿפ עדמערֿפ

 ,ךיק רעד ַײב ןייטש גנילצולּפ ךימ קילברעד ךיא .רעסַאװ לסיב ַא
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 ,ךױי לּפעט ןיא ךעלּפענק עסַײװ יד ךיא טיש קידרעביֿפ ןוא ךיג

 -מערֿפ ַא רעצעמע יו :רעסעב ,טנעה עדמערֿפ טימ יװ סע ֹוט ךיא

 .טנעה ענַײמ טימ ןָאטעג סע טלָאװ רעד

 ַא טימ ךיא עזרעד ,ךיק רעד ןוֿפ ןײגקעװַא ןיוש ליוו ךיא זַא

 סע ךיא ףרַאװ ,עלעּפענק ןייא ןבילבעג ךָאנ זיא לריּפַאּפ ןיא זַא ,לָאמ

 ,ןַײרַא ּפָאט ןטייווצ ןיא ,ןליוו ןַײמ ןָא יו ,ךָאנ

 ןיוש ךיא ץיז ,"ךיא, םענעגייא ןַײמ קירוצ ריּפשרעד ךיא זַא

 ןטימ טשינ ןיוש רעבָא ,קירוצ ןיוש טעברַא ןוא לדערלוּפש םַײב

 .ןֿפָאלשרַאֿפ ,שיטַאּפַא רָאנ ,טעּפמיא ןקידרעירֿפ

 זיא סע ױזַא יו ,טשינ ןיילַא ךיא קנעדעג גָאטימ ןזיב טַײצ יד

 סָאד ןבעגעגֿפױא טָאה בַײװ סעלוֿפ ןעוו ,גָאטימ םוצ .קעװַא רימ

 :ןײלַא ךיז וצ יו ,לוק ריא טרעהעג ךיא בָאה ,ןסע

 רימ ןוא -- !ךיז טמיוש ןוא בירט ױזַא סעּפע זיא ךיוי יד --

 ,טַײז ןַײמ ןיא ןָאטעג קוק ַא ַײברעד טָאה יז זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה

 ךימ טָאה'ס .ןעוועג טלָאמעד ךיא ןיב דנַאטשוצ םענדָאמ ַא ןיא

 -רעד טשינ טייקִיורמוא םוש ןייק טימ בָאה ךיא ,טרַאעג טשינ רָאג

 .ןעמוקכָאנ טעװ סע סָאװ ,טרַאװ

 ןיא ךָאנרעד ,רעלעט יד טימ ןעגנַאגעגנַײרַא זיא בַײװו סעלוֿפ

 וצ טדנעװעג ךיז ןוא לגיוו ןוֿפ דניק'ס ןעמונעג ,ןעמוקעגנַײרַא יז

 : רימ

 רעמ ןוא ןײגמײהַא ןיוש רעדָא גָאטימ ןסע ָאד טסליװ --

 ? טנַײה ןעמוקקירוצ טשינ

 טרָאד ןוא ןײגמײהַא ליוו ךיא זַא ,ןָאטעג למרומ ַא בָאה ךיא |

 -סע ןיא דניק ןטימ ןעגנַאגעגנַײרַא קירוצ זיא עטסָאבעלַאב יד .ןסע

 ןלוּפש יד ןעמיױרוצקעװַא ןזיווװַאב בָאה ךיא רעדייא ךָאנ רָאנ ,רעמיצ

 ןענירד ןוֿפ ךיא בָאה ,ןײגוצמײהַא לקער-רעביוא'ס ןָאטוצנָא רימ ןוא

 -סיוא סעּפע ןבָאה ,בַײװ-ןוא-ןַאמ ,עדייב .למוט םענדָאמ ַא טרעהעג

 עקילַײא טרעהעג ךיז ןבָאה ךָאנרעד .ןרָאװעג ליטש ןוא ןעִירשעג

 יד טימ ןסירעג עלוֿפ ךיז טָאה ,טקילברעד בָאה ךיא זַא .טירט

 ךיא .ןעזעג טשינ ךָאנ םיא ךיא בָאה סעּכ ַאזַא ןיא .רימ וצ ןטסױֿפ
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 ןַײרַא טנעה יד ןיא טציא ךימ טגירק רע ןעוו זַא ,טליֿפעג בָאה
 ,ךימ רע טסַײרעצ

 ליױמ ןוֿפ טצירּפשעג םיא טָאה -- !רכוע ,ץַאגייש-ש-ש --

 וצ ,רימ וצ ןסירעג ךיז ןבָאה ענַײז טנעה יד ןוא רימ ףיוא ךַײלג

 ;רימ ןוא םיא ןשיוװצ טלעטשעג ךיז טָאה בַײװ סָאד רָאנ ,םינּפ ןַײמ

 ,ךיד קנעדַאב -- טּפוטשעגקעװַא םיא יז טָאה -- עלוֿפ --

 בוטש ןַײמ ןוֿפ ןײג רע לָאז !טשינ גָאלש ,זָאל .םותי ַא זיא רע

 ! רוטּפ ןוא

 ןיא סע טָאה דײרֿפ עזייב ַא .טײרֿפעג ךימ טָאה סעּכ סעלוֿפ

 -עג קירעיורט ךימ טָאה ןדייר .קידלכׂש ריא זיולב .ןֿפַאשַאב רימ

 ,טּכַאמ

 ןעוועג ןיוש ןיב ךיא זַא .ריט רעד וצ טוָאלעג ךימ בָאה ךיא

 טָאה עלוֿפ ןוא טנֿפעעג קירוצ ןביוא ריט יד ךיז טָאה ,ןסיורד ןיא

 ,לקער ןַײמ ןֿפרָאװעגכָאנ רימ ןרָאצמירג ַא טימ

 רעד יב םייה רעד ןיא ןעוועג ןיוש ךיא ןיב רעטעּפש לסיב ַא

 .ןעועגנָא טשינ ֿבוט-םוי םירוּפ םוש ןייק ךיז טָאה !דנוא ַײב .ןעמַאמ

 יד ,גָאטימ ףיוא לּפעט רעגָאמ ַא טכָאקעג ךיז טָאה ךיק רעד ףיוא

 ןיילק ןַײמ ןעשעג ןיא סע סָאװ ,טגערֿפעגסױא ךימ טָאה עמַאמ

 ענעקָארשרעד טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה לרעטסעווש קירָאי-ייוװצ

 . ..ןגיוא

 -וא עמַאמ יד ךימ טָאה -- ?ןָאטעג סָאד וטטָאה סָאװ וצ --

 יה ןלײצױעדּפָארַא ןַײמ ךָאנ טגערֿפעג קיטעמ

 ןיא ןרעֿפטנע וצ סָאװ ןעמַאמ רעד טסּוװעג טשינ בָאה ךיא

 ענַײמ טימ ןָאטעג סָאד בָאה ךיא שטָאכ זַא ,טליֿפעג ךיא בָאה רימ

 ,ןוא ןָאט וצ טשינ סע טַאהעג טשינ חוּכ ןייק בָאה ךיא ןוא טנעה

 עטצעל סָאד ןעוועג זיא ,ןָאטעגּפָא טנַײה טרָאד בָאה ךיא סָאװ ,סָאד זַא

 ןטרָאד גָאט ןטשרע ןַײמ ןוֿפ טָאה סָאװ ,טייק רעצנַאג ַא ןוֿפ עלעגניר

 ןעמעוו ,ייז ןענַײז ןירעד קידלוש זַא ןוא ,וצרעד טריֿפרעד טנַײה זיב

 ,וצרעד טריֿפרעד ךימ ןבָאה ייז .ךיא יװ רעמ ,ןָאטעג סָאד בָאה ךיא

 רעד ןבעג ןײטשרַאֿפ וצ סע רָאנ ,טליֿפעג ךיא בָאה ץלַא סָאד
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 ,רעטצנעֿפ ןיא טקוקעג בָאה ךיא .טנָאקעג טשינ ךיא בָאה ןעמַאמ

 -סיוא יינש ןוֿפ רעד .טנַײשעגנַײרַא גנוי ןוא קיטכיל טָאה ןוז יד ּוװ

 ,טליּפשעג טרָאד ךיז ןֿבָאה סָאװ ,רעדניק יד ןוא ףיוה רעטנקירטעג

 .ןעמוקַאב טשינ רימ זיא

 :טקידנערַאֿפ קירעיורט טָאה עמַאמ יד

 ריוהעג סע ןלעװ עלַא ןוא רעטעֿפ רעד זַא ,טציא ןוא --

 .ייןַאמערָא ןַא רָאג ךיוא ךָאד זיא טרָאד רענעי ןוא .. .ןרעוו

 טליֿפױעד לָאמ ַא טימ בָאה ךיא ןוא ןבילבעג ליטש וזיא עמַאמ יד

 ,ןָאטעגּפָא טרָאד בָאה ךיא סָאװ ,םעד ןוֿפ טייקיטכיר-טשינ עצנַאג יד

 לָאז טציא ,טלָאװעג טלָאװ ךיא זַא ,טמעשעג ױזַא ךימ בָאה ךיא ןוא

 ןגױא יד ןיא ןעגָאק טשינ רימ לָאז ןעמ ןוא ,טכַאנ ,רעטצניֿפ ןַײז

 ,ןקוק
1939 

 שטעיקַאל השמ

 טעברַא רעד רַאפ רךכש

 ,רעיור ַא ןוַײא ןַא ןײרַא-טייג קירבַאֿפ ןַײד ןיא

 ,ברַאֿפ ןימ ַא יצ ,טקַאלֿפ ַא ,םיוב ַא ןַײרַא-טייג'ס

 ?רעיורג ןוא טקירעדינרעד וטסרעוו סָאװ רַאֿפ

 ?טסברַאטש ןיילַא וד ןוא ןבעל ןַײרַא ייז טסזָאלב

 ,הכאלמ-לעב ,רעיורג ,רעיורג טסרעוװ גָאט ןדעי טימ

 ,ךַאז יד ןלעדייא וצ סנּפָארט יװ טֿפיױט טייקגנוי ןַײד

 ,הכרעמ ןַײד רָאנ ץלַא זיא ןֿפַאש וצ ןטייקנייש

 .ךס ַא ךיז טסרעטלע ןוא םשוגמ ןיילַא טסרעװ שטָאכ
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 ,ןגעװַאב םַײב טֿפיטשַײלב רעֿפרַאש יװ זיא ימ ןַײד

 ,ךיּפַאּפ ןקידיײל ףיוא םינמיס טצירק סָאװ

 :ןגעקטנַא ריד לרוג ןַײד טגָארט "רכׂש; א רַאֿפרעד

 ...ריד ךָאנ ןבעלֿפױא טשרע לָאז רעדנּוװַאב רעד זַא

 1975 ביבָאלת ,"לוק ןליטש טימ, ןופ

 ןעזייר םהרבַא

 רעגערט רעד

 ןבָארג ַא טימ טלטרַאגרַאֿפ ןיַאגַאמ ןסױרג ַא יב טרַאה

 ןוא רע טייטש ,רעגערט ַא ויא רע זַא ,תודע טגָאז סָאװ ,קירטש

 ייװַצ ןיוש ןיא סע .גנולֿפײװצרַאֿפ סיוא טקירד קילב ןַײז .טקוק

 ,..טַאהעג טשינ בײהנָא ןייק ךָאנ טָאה רע ןוא ,רעגייז ַא

 רעצעמע םיא טעװ רשֿפא :ןקוק וצ הנווּכ טימ ךיז טמענ רע

 יזַא טקנעב רע .אׂשמ ַא ןגָארטקעװַא ןָאט ףור ַא ןוא ןקרעמַאב

 רע !ןבעג םיא ןעמ לָאז ןטסַאק ןרעװש ַא סעּפע ,אׂשמ ַא ךָאנ

 ...דרעֿפ עטסעב סָאד יװ ,ןגױלֿפעג םיא טימ טלָאװ

 ,טשינ םיא טֿפור רענייק ,טשינ םיא טקרעמַאב רענייק רָאנ

 יד טשױר סע -- !ליֿפ יוַא ,ליֿפ ױזַא ָאד ןענַײז ןשטנעמ ןוא
 ,..סַאג

 טסקַאװ גנולֿפײװצרַאֿפ ןַײז ןוא סעּפע רע טעזרעד גנילצולּפ ןוא

 ַא טימ סָאג ןטימ ןיא טנַאּפש רעגערט רעד לקנַאי :רעמ ךָאנ

 טָאה רע ןכלעװ ךָאנ ןטסַאק ַאזַא טקנוּפ ,ןטסַאק ןרעווש ןכיורג

 טײלגַאב האנק ןוֿפ ןקילב ערעטצניֿפ טימ .יווַא טקנעבעג טשרע
 :קידנצכערק ,סיורַאטמורב ןוא רעגערט םעד ןעלקנַאי רע

 .,.!לומ ַא טָא !ןטסַאק ַאזַא !ןטסַאק אֹזַא --

 טשינ ,קידנלײא ךיז ןגָאױט ,ןשטנעמ ךיז ןגָארט םיא ַײברַאֿפ

 .ייןעװעג פולס ַא טלָאװ רע יו ,טַײז ןַײז ןיא וליֿפַא קידנקוק
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 עמ ,טשינ לכׂש ןייק ןיא ױזַא ןייטש זַא ,ךיז טכַארטַאב רע

 ןגױא יד ןיא ןדעי ןקוקוצנַײרַא -- זיא הצע יד .הצע ןַא ןעז זומ

 ייק ןָאק רע ןוא ,ןזָאלעגּפָארַא ןגיוא יד עלַא רעבָא ןעייג .ןַײרַא
 ,ןּפַאכ טשינ ןקילב סמענ

 יד טבַײר ,לטיה סָאד טבייה ,טגערעגֿפױא ןוא טציהעצ טרעוו רע

 שטָאכ טיג !םינלזג; :ןעַײרשסױא םיא ךיז טליו סע ןוא ןגיוא

 ...י"!שטנעמ ַא ךָאד ןיב ךיא -- רימ ףיוא קוק ַא

 טנַאמַאיד לוונייז

 רערַײנש רענעטלָאשרַאפ רעד

 רעד .טַײלסדנַאל ןוֿפ גנולמַאזרַאֿפ ַא ףיוא ןעמוקעג ןיּב ךיא

 רעדנעטש ןיא רעמַאה םענרעצליה ןטימ טּפַאלקעג טָאה טנעדיזערפ

 : ןֿפורעג ןוא

 ןקיטנַײה רעזדנוא ףיוא ןלעװ רימ ! רעדירב ןּוא רעטסעווש ---

 -ורב ןטסטלע םעד ,ןַאמסדנַאל ןרעַײט רעזדנוא דוֿבּכ ןבעגּפָא גָאטימ

 ןעמעוו ,*עטעַײסָאס; רעד ןוֿפ סרעדנירג יד ןוֿפ םענייא ןוא ,רעד

 -- ןלעטשרָאֿפ טשינ ךַײא רַאֿפ םיא ףרַאד ךיא ןוא ,ןענעק .עלַא

 סָאװ ,ןָאט ַא טימ ןעמָאנ םעד ןָאטעג סיוא-ףור ַא טָאה רע ןוא

 עלערהַא רעדורב -- ןטנעמסידָאלּפַא ,סעיצַאװָא םלוע ןוֿפ טרעדָאֿפ

 ...!ןַאמטַײװ

 -ערּפ רעד ןוא טנעה יד טימ ןשטַאּפ ןעמונעג טָאה םלוע רעד

 :ןַײרַא לקניוו ןטסקע ןיא ןגירשעגרעביא טָאה טנעדיז

 ןוא ףיוא ךַײא טלעטש ,ישינ ךַײא טמעש ,עלערהַא רעדורב ---

 ליו םלוע רעד .ענובירט רעד ףיוא ,ָאד ,רעהַא ,לחומ טַײז ,טמוק

 ...!!רָאי קיצעביז ןוא ףניֿפ ערעַײא וצ ןסירגַאב ךַײא

 -סיוא קיסקיוועג ןיילק ַא טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה לקניוו ַא ןוֿפ

 .רָאה ּפָאק ןסַײװ ַא ןוא עלעדרעב יורג ַא טימ ,לשטנעמ טעשטומעג
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 תחנ יא ןעמּוװשעגֿפױרַא זיא ןגיוא ןקידרעסַאװ עיורג ענַײז ןיא

 -םוי קירעביא-טשינ סָאד ,גוצנָא 1 רעטלמױכעגּפָא ןַײז .תולֿפש יא

 יג תודע ןבָאה לטַאװַארק עטרַאדעגנַײא סָאד ןוא דמעה עקידֿבוט

 ...תולד םענעסעזעגנַײא ,ןטלַא ןַא ףיוא טגָאז

 סָאװ ןרוגיֿפ ,טַײלסדנַאל רעמ סָאװ ןענעקַאב וצ ןרַאג ןַײמ ןיא

 יד ןֹוא קיטייו םעד ןליטש ןוא תונורכז רימ ןיא ןֿפורסױרַא ןלָאז

 ךיא בָאה ,לטעטשמייה ֿבורח ןוא ןטינשרַאמ ןַײמ ךָאנ טֿפַאשקנעב

 : רימ םורַא טַײלטדנַאל ענַײמ טגערֿפעג

 ...1?ןַאמסַײװ עלערהַא רעקיזָאד רעד ,סָאד רע זיא רעוו ---

 -טנעעג רימ טָאה -- !ןעקנעדעג וצ ֿבױחמ םיא טסיב וד --

 ..."רעדַײנש רעַײנ רעד; ןֿפורעג םיא טָאה'מ -- רענייא טרעֿפ

 ןוא ,ןענָאמרעד וצ ךיז ןורּכז ןַײמ ןיא טרעטשינעג בָאה ךיא

 ;ןֿפלעהסױרַא טוװרּפעג רימ טָאה רערעדנַא ןַא

 ענעדלָאג יד טימ עלערהַא; ןֿפורעג ךיוא םיא טָאה'מ --
 ..."טנעה

 -ירד ַא טָאה ,טגָאזעג טינ רָאג רעבָא רימ ןבָאה ןעמענ עדייב

 :תוחקיּפ רעקידלטעטש טימ טצילבעגֿפױא ןַאמסדנַאל רעט

 רע טעװ ,ןמיס ַא ןגָאז םיא לעװ ךיא זַא ,ןעז טעו ריא ---

 רעד, ןֿפורעג וועקסילּפ ןיא ןעמ טָאה םיא :זיא רע רע ןסיוו דלַאב

 ...?ןיוש ריא טסייוו רעטציא ןוא ,ונ ..."רעדַײנש רענעטלָאשרַאֿפ

 .רעטײרֿפרעד ַא טרעֿפטנעעג ךיא בָאה -- !ָאי --

+ 

 ַא טגײלעגֿפױרַא טנעדיוערּפ רעד טָאה ענובירט רעד ףיוא

 זיא םינּפ סטנעדיזערּפ םעד .לסקַא סעלערהַא ףיוא טנַאה עטסעֿפ

 -עלבעג ןַײז ;טלכעֿפעג טָאה גוצנָא ןּוז ; שירֿפ ,טנױרבעגּפָא ןעוועג

 -טעֿפ ענַײז ןוֿפ :ןגירשעג שממ טָאה טַאװַארק רעקיברַאֿפ ,רעטרעט

 ,רענעבירעגסיוא ,רעטצונעגּפָא +
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 רענעדלָאג ַא ;ןטנַאילירב טעשטשילבעגּפָארַא ןבָאה רעגניֿפ עכעל

 ןַײז ןעמונעגמורַא טָאה טעלסַארב םענעדלָאג ,ןטיירב ַא טימ רעגייז

 ןענעק לָאז םלוע רעצנַאג רעד ידּכ ,ןעזעגסיוא טָאה סע .קנעלעגטנַאה

 טימ ןוא ןעגניר עקידנעשטשילב ענַײז טימ ןַײז-אנקמ םיא ןוא ןעז

 ןקשטיטלַא םעד וצ טדערעג טָאה רע ...רעגיײזטנַאה ןרעַײט ןַײז

 ךָאנ ,רעמערָא ךָאנ טנעדיזערּפ ןטסעֿפ ןוא ןכיוה םעד ןבענ זיא סָאװ

 :ןרָאװעג טעשטרָאקעגנַײא רעמ ךָאנ ןוא רעטלע

 -רַאֿפ ַא ןוא דוֿבּכ ַא רימ רַאֿפ זיא סע ,ןַאמסַײװ רעדורב ---

 ;(:ןגיגטג

 םעד ,טרעהעג טינ ענַײז דיר יד רעמ ןיוש בָאה ךיא רעבָא

 לטעטש ֿבורח ןַײמ ןסקַאװעגסיױא זיא רימ רַאֿפ .ןעזעג טינ םלוע

 טימעג ןַײמ ןיא טסענעג טָאה סָאװ ,ןרוטנָאק ןוא ןברַאֿפ עלַא ןיא

 ןיא ןגיוצעג טָאה ץרַאה ןַײמ רעכלעוו וצ ןוא ,טייהדניק ןַײמ טניז

 ןוא .טכַאמעג ֿבורח סע טָאה ןעמ טניז טֿפַאשקנעב ןיא ןוא רעיורט

 סָאװ ,ןשטנעמ עקידלטעטש רעטרעדנוה ןוֿפ עירעלַאג רעד ןשיװצ

 קידעבעל ןוא טלוב ךיז טָאה ,ןוימד ןַײמ ןיא ןעגנַאגעגכרוד ןענַײז

 םענעטלָאשרַאֿפ םעד, ,עלערהַא ןוֿפ טלַאטשעג יד ןגָארטעגכרוד

 א לעדלינש
+ 

 ךיז ןבָאה תיב-ינב ענַײז טימ עלערהַא סָאװ ,רָאי ןקיבלעז ןיא

 -נָא יבר רעניברָאט רעטלַא רעד זיא .,וועקסילּפ ןייק ןגױצעגנַײרַא

 טָאה ןעמ ןעמעװ ,רעדַײנש עלעקסַאכ טָאה .לטעטש ןיא ןעמוקעג

 :ןיבר ןרַאֿפ טגָאלקרַאֿפ ךיז ,*שטַאטרַאּפ עלעקסַאכ, ןֿפורעג

 ,קירק רָאי ּפַאנק ַא טימ זיב ָאד רימ זיא סע ,יבר רעקילייה ---

 יײנש סיורג ַא טריֿפעג בָאה ךיא .ןעגנַאגעג טוג ץנַאג ,םשה ךורב

 ןרָאֿפ וצ רעהַא ָאד ןעמוקעג זיא ,חווירב הסנרּפ טַאהעג ןוא יירעד

 ,ךַײא גָאזכ ...!ךעלקילגמוא ךימ רע טכַאמ ,רעדַײנש רעַײנ רעד

 -גיסמ ךימ זיא רע ...!לדה-לידב ךימ טלעטש רע ,יבר רעקילייה

 ...!םינוק עטסעב ענַײמ וצ רימ טמענ רע ...!לוֿפג
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 -ניה ןגיוא עטכַאװשעגּפָא ענַײז טימ טלטניּפעג יבר רעד טָאה

 :ןלירב ענעדליג יד רעט

 ןבעל ךיוא ךָאד ףרַאד רע .דָיי א ךיוא ךָאד זיא רע .ונ --

 ...!ןַײז וצ סנרֿפמ רעדניק טימ בַײוװ ַא ,אמּתסמ ,ךיוא ךָאד טָאה רע

 עלעקסַאכ, זיא -- ...ײטשרַאֿפ ךיא ,יבר רעקילייה ,ָאי --

 טעטש סא ןעד ןלעֿפ סע רעבָא -- ןענַאטשעגּפָא טינ ?שטַאטרַאּפ

 ןעמוקעג טקנוּפ סעּפע רֶע זיא סָאװ רַאֿפ ...!?טלעװ רעד ףיוא

 2 עקסמַאד ייווצ ןעוועג ָאד ןענַײז רימ .. .!? וװועקסילּפ ןייק ,רעהַא ָאד

 םוצ ןברוח ַא ןרָאװעג רעטציא זיא .ןיילק טָאטש יד ,סרעדַײנש

 קיטנַאמ ןדעי .סעדָאמ עַײנ טריֿפעגנַײא רָאג טָאה רע .. .ַײרעדַײנש

 ןלַאנרושז עדָאמ עַײנ ןעגנערבּפָארַא ךיז רע טזָאל קיטשרענָאד ןוא

 ןוא טייטש ןעמ ּדװ ...ןילבול ,עשרָאװ ךָאנ טצנַאט רע .זירַאּפ ןוֿפ

 זיא רעדַײנש רעַײנ רעד, :יוװ רעמ 'שינ ןעמ טרעה ,טייג ןעמ ּוװ

 -טעוועצינ רע זַא ...ןטֿפול רעד ןיא לגייֿפ . . .סכעלעזַא ןוא סניױזַא

 רעקילייה ..."ילנ יווװ סיוא ךיוא סע טעז ,וליֿפַא גרַאװטלַא ןַא רעביא

 ןעמוקסיוא טושּפ רימ טעוװ ,ןייג ױזַא רעטַײװ טעוװו סע ביוא ,יבר

 ...ורעזַײה יד רעביא ןייג ןוא עברָאט א ןעגנעהוצנָא ךיז

 ,רעגנַאל ןַײז ןיא טלכיימשעצ ,טלקניֿפעצ ךיז יבר רעד טָאה

 :דרָאב רעסַײװ

 ָאד טעװ ריֿבנ רעסיורג ןייק ,עלעקסַאכ ,טשינ ךיז גרָאז ---

 ,,.?טוג ,וטסגָאז ,טיינ רע ...!ןרעװ טשינ רעדַײנש רעַײנ רעד

 ...גנַאל רעייז ןעמענ םיא ַײב ןעײנֿפױא שובלמ ַא רַאֿפרעד טעוו

 ןעמונַאב טשינ רָאג ?שטַאטרַאּפ עלעקסַאכ, טָאה ,הליחּתכל

 ןביױהעגנָא סע טָאה דלַאב ,שממ רעבָא ,טַײטַאב גָאז סניבר םעד סָאװ

 .ןרעוו וצ םיוקמ
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 רע טָאה ,טעברַא לקיטש ַא וצ ןעמונעג ךיז טָאה עלערהַא זַא

 העש רָאּפ ַא ףיוא עטהנוק רעד טימ טצעזעגקעװַא טשרע וצ ךיז

 ,גגודיילק-ןעיורפ רַאפ ?
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 -עג ןוא ,טשימעג טָאה ןעמ ןוא .ןלַאנרושז-עדָאמ רעזירַאּפ יד ַײב

 יז זיא ךָאנרעד ...ןבַײלקסױא טנעקעג טשינ רָאג ךיז ןוא ,ןבילק

 ,רעטסעװש רערעטלע ,רעטומ ריא טימ ןעמוקעגקירוצ טֿפָא טשרע

 טשימעג ַײנסֿפױא טָאה ןעמ ןוא ,*עקנַאשזעלָאק רעדָא ןירעגעווש

 -סילּפ ךָאד ןבָאה ףוס-לּכ-ףוס ןוא .ןענָאסַאֿפ טכוזעג ןוא רעטעלב יד

 ךיז טוט סע סָאװ ליֿפ ױזַא טסּוװעג ךעלבַײװ ןוא ךעלדיימ רעוועק

 "ןנבר ןיא ךיז טוט'ס סָאװ סייוו קרעט ַא יװ ןלַאנרושז רעזירַאּפ ןיא

 :ןָאטעג גָאז ַא ייז ןבָאה ,שידק

 ןלעװ רימ ? עלערהַא 'ר ,ןגָאז ךַײא לעוו'כ סָאװ ,טסייוו ריא ---

 ןטוג ַא סעּפע ךָאד טָאה ריא ...טסוג רעַײא ףיוא ןזָאלרַאֿפ ךיז
 עמ .סעכלעזַא ןוא סנױזַא סעּפע ןכַאמ ןיוש ריא טעװ ,קַאמשעג

 .יי!ךַאַא ףֶא ךעז רעמָאלרַאֿפ
 טלכיימשעג יא ןעלערהַא טָאה ,עטהנוק ַא ןוֿפ גָאז ןימ ַאזַא ןוא

 רע רעמ סָאװ .תוירחַא סיורג ַא טגײלעגֿפױרַא םיא ףיוא יא ןוא

 ןכַאמ וצ טבערטשעג רע טָאה רעמ ץלַא ,םש ןטוג ַא ןגָארקעג טָאה

 יד ןלעֿפעג לָאז סע זַא ,טעברַא לקיטש סָאד רענעש ןוא רעסעב

 ...האנה ןבָאה ןוֿפרעד לָאז ןײלַא רע זַא ,רקיע רעד ןוא ,םינוק

 ,טייקיניילק ַא ןעוועג םיא ַײב זיא סָאד --- טסנידרַאֿפ ,טלעג ,טַײצ

 עקַאט טשרע רע טָאה ...ןטָארעג לָאז שובלמ סָאד זַא ,רקיע רעד

 .ןלַאנרושז-עדָאמ רעזירַאּפ ענַײז ַײב טצעזעגקעװַא ןײלַא ךיז ַײנסֿפױא

 ןלַאנרושז יד ןיא סעטהנוק יד טימ ןכוזמורַא ןקידרעִירֿפ םעד ןוֿפ

 רעד טלעֿפעג סע סָאװ ,ףירגַאב לקיטש ַא טַאהעג ןיוש רע טָאה

 טלעטשעגֿפױנוצ ןוא ןבילקעגּפָא רע טָאה .טינ סָאװ ןוא ָאי עטהנוק

 .ןענָאסַאֿפ רעזירַאּפ עכעלטע ןוֿפ ֿבור ןיא ,שובלמ ַא רַאֿפ ןָאסַאֿפ ַא

 ,ןטניה םעד -- טרָאד ןוֿפ ,טנרָאֿפ םעד -- ָאד ןוֿפ ןעמונעג טָאה'ר

 טָאה רע ןוא ,לרענלעק סָאד ןטרעֿפ ַא ןוֿפ ,לברַא ןַא ןטירד ַא ןוֿפ

 ַא לָאמ ַא ,עיזַאטנַאֿפ רענעגייא ןַײז ןוֿפ סעּפע ןבעגעגוצ טֿפָא ךָאנ

 זיא סע ןוא ,עלעקנירעלעּפ ַא ,ענעשעק ַא ,עלעדלעֿפ ַא ,עלעּפעטש

 .עטרבח (שיליוּפ) +
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 ףיוא ןקוקנָא סע ןֿפָאלעג זיא ןעמ זַא ,שובלמ ַא ןעמוקעגסױרַא
 קץ . ..םישודיח
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 םעד ןסקַאװעגסיוא ךיוא זיא םש ןטוג ןַײז טימ ןעמַאזוצ רעבָא

 ןענַאטשעג ןוא ןעגנַאגעג רָאנ זיא'מ ּוװ ,םוטעמוא :הללק סניבר

 עלַא ןיא ןוא קרַאמ ןיא ,לוש רעשרעבַײװ רעד ןיא ,ריצַאּפש ןֿפױא

 :ןומזּפ ןקיבלעז םעד טרעהעג ןעמ טָאה ,ןעמָארקטינש

 ...גנַאלױצ םיא ַײב טרעיוד סע רָאנ ,טוג עקַאט טכַאמ רע ---

 ןגָאז לטנַאמ םעד ןעיינ וצ ןבעגעג ךיז יז ןבָאה ןעמעוו וצ ---

 ,טנעה ענעדלָאג רַאּפ ַא עקַאט טָאה רע ...?רעדַײנש םעַײנ םוצ ? יז

 טגירק ןעמ זיב ןעבָאב-רעטלע רעד טימ רעִירֿפ ךיז טעז ןעמ רָאנ

 : ...!שובלמ ַא קיטרַאֿפ טיא ןוֿפ

 הנ ...!?רעדַײנש םעַײנ םוצ ןעיינ וצ ןבעגעג ןבָאה יז --

 םיא וצ ,ןסַײרעצ םוצ ךיש רָאּפ ייווצ ַא ןֿפױק ןיוש ךיז ןגעמ יז

 | ...1 קידנֿפױל

 הלּכ יד ...!??עװַארּפיװ יד ןבעגעג ץע טָאה רעכירק םעד ---

 -הּפוח'ס קיטרַאֿפ ןבָאה טעװ רע זיב עבָאב ַא ןַײז רעִירֿפ טעװ

 ...!דיילק

 "עג םיא ןגעװ ךיז ןבָאה שרדמה:-תיב ןיא טַײלסנַאמ וליֿפַא

 : טלציוו

 ןיא רעִירֿפ רע טֿפױל שובלמ ַא ןדַײנשוצ טייג רע רעדייא --

 ...ןַײרַא הווקמ

 ...ײלב יװ רעווש רָאנ ,טנעה ענעדלָאג רֶאּפ ַא טָאה'ר ---

 א

 ןסקַאװעג ךיוא ןעלערהַא ַײב זיא ןעמָאנ ןטוג ןטימ ןעמַאזוצ ןוא
 טוומעג טָאה'ר .תבש ףיוא טלעֿפעגסױא םיא טָאה דימּת .תולד רעד
 ןעמונעג ךיז טָאה רע יוװ דלַאב .םיטיח-תועמ וצ חסּפ ףיוא ןעמוקנָא

 ,רעדיילק-הלכ ?
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 סָאד זַא .ןדליג רָאּפ ַא ןטעב טזומעג רע טָאה טעברַא לקיטש ַא וצ

 םיא זיא ןרָאװעג קיטרַאֿפ ,לזמ טימ ,ךעלדנע ןיוש זיא שובלמ

 רע זַא ןוא .ןעמוקעגוצ טינ טלעג-הכָאלמ ןייק רעמ ןיוש ֿבור ןיא

 רע טָאה ,שובלמ רעדנַא ןַא וצ ןעמונעג ךיז ןוא ןעגנַאגעגמײהַא זיא

 בַײװ ןַײז לַײװ ,ףיױרעדַא ןַא עטהנוק רעַײנ רעד ַײב ןטעב טזומעג

 ןֿפױקנַײא קרַאמ ןֿפױא ןייגוצסױרַא סָאװ טימ טָאהעג טינ טָאה

 ...תבש ףיוא

 : טגערֿפעג טֿפָא םיא ןוא טשודיחעג ךיז ןבָאה ןיילַא סעטהנוק יד

 ריא ,עלערהַא 'ר ,ןַײז טנוזעג ןוא ןבעל רימ טלָאז ריא ---

 "שטַאטרַאּפ עלעקסַאכ, .טנעה ענעדליג עכלעזַא ,ערָאהעניײנײק ,טָאה

 דימת ךָאד טָאה ריא ןוא ,ךָאטש יַאק סרעַײא 'שינ ךָאד טגָאמרַאֿפ

 ןטרַאװרעד 'שינ רָאג ךַײא ַײב ךיז ןָאק ןעמ זַא ,טעברַא ליֿפ ױזַא

 ןוֿפ סָאבעלַאב ַא זיא ,ריֿבג ַא דיי ַא עלעקסַאכ זיא .שובלמ ןֿפױא

 ...!?ןַאמערָא ןַא דיי ַא טנעז ריא ןוא ,* עצינעמַאק רענעגייא ןָא

 :טגָאיעגרעטנוא ןעלערהַא ןיילַא סעטהנוק יד ןבָאה טֿפָא ןוא

 טייג ,ךָאטש םעד ןיא ןַײרַא ליֿפ ױזַא 'שינ ןיוש טקוק ,ונ --

 ...!רעכיג יבַא ,רערעטיש לסיב ַא ?ַײדָאב

 רע טעװ סָאװ .טרעֿפטנעעג טינ רָאג ,ןגיוושעג טָאה עלערהַא ןוא
 קידניא ןַא ןוא ץַאק ַא זיא ייז ַײב זַא ,תונעט ןיא ןזָאלנַײרַא ןייג ךיז
 -ֿפױא שובלמ ַא סָאװ ,ייז ןסייוו סָאװ ...עקיבלעז סָאד ןוא סנייא

 רעמ ןדליג רָאּפ ַא לָאמ ַא ייז ַײב רע טעב רעמָאט ...?זיא ןעיינ

 סָאװ ...?שטַאטרַאּפ עלעקסַאכ, ֹוצ קעװַא ייז ןֿפױל ,טלעג-הכָאלמ

 -ײטּפַא םעד :טעברַא לקיטש ַא ףיוא םיניֿבמ ,םינוק זיא ,ףרַאד רע

 -ָאק יד ןוֿפ רינש ןוא רעטכעט עשיריֿבג יד :רעטכעט ַײרד סרעק

 ערעייז ןעיינ ןוא ךיז ןרָאֿפ רעבָא ייז ...סכַײרנערעג יד ןוא סנעה

 -סילּפ יד ,ןזַײװ ייז זומ רֶע ....ןילבול ןייק ,עשרַאװ ןייק רעדיילק

 ַא ןעײנֿפױא ןָאק רע זַא ,סעקנָארַאֿפנַאֿפ יד ,סעקטעצַאֿפ רטוועק

 ,טשרעביל * -- .,עדַײבעג *
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 ןלעו -- ןילבול ןיא עשרַאװ ןיא יו רענעש ןוא רעסעב שובלמ

 ...םישובלמ ערעייז ןעיינ ןזָאל ךיז ןעמוק םיא וצ ייז

 -סױרַא עלערהַא טגעלֿפ ,ןסע ןכָאנ תבש ןעמוקעג זיא סע זַא ןוא

 טלָאמעד רעכיג םיא סע טָאה ,תמא ןַא סָאװ ,ריצַאּפש ןֿפױא ןייג

 טימ טנרעלעג טָאה ֿבר רעד ּוװ ,שרדמ-תיב ןשרעדַײנש ןיא ןגיוצעג

 טָאה ,סנטשרע ,רעבָא .ֿבקעיךיע ןוא י"שר טימ שמוח תוכָאלמ-ילעב

 -רַאּפ עלעקסַאכ, טימ ןֿפערטֿפױנוצ טלָאװעג טינ ןטרָאד ךיז רע

 ןטלָאװ ,טנָאקעג רָאנ ןטלָאװ ייז זַא סָאװ ,רעדַײנש ריאמ ןוא *שטַאט

 ,סנטייוצ ,ןוא ;רעסַאװ לֿפעל ַא ןיא ןעקנורטרעד שממ םיא ייז

 םערָאװ ,הכָאלמ ןַײז וצ ןעוועג קיטיינ ריצַאּפש רעד טֿפָא םיא זיא

 -עג ךיז טָאה עטהנוק עכלעװַא זַא ,ןֿפָארטעג טֿפָא רעייז טָאה סע

 שובלמ ַא ףיוא ןָאסַאֿפ ַא ןלַאנרושז יד ןיא ןבילקעג ןוא ןבילק

 :ןָאטעג גָאז ַא יז טָאה ,ןסילשַאב טנעקעג טשינ ךיז ןוא

 ןוא יד ? עלערהַא 'ר ,ןגָאז ךַײא לעװ ךיא סָאװ ,טסייוו ריא ---

 -סָאלװ ַײב טיינעג ,ןילבול ןוֿפ םויטסָאק ַא טגנערבעג ךיז טָאה יד

 ייי!ןעזעג 'שינ '?שטשָאנקנעיּפ, ַאזַא ךָאנ ךיא בָאה ,ןרעציוװָאט

 ןַײז חירטמ ךיז ןוא ,הֿבוט יד ןָאט טלָאװעג רימ טלָאװ ריא ןעוו

 טלָאװ ריא ןעוו זַא ,רעכיז ךע ןיב ,ריצַאּפש ןֿפױא טכַאנ רַאֿפ תבש

 םיא רימ ריא טלָאװ ,םויטסָאק םעד ףיוא קוק ַא ןָאטעג זיולב רָאנ

 רעסעב לצימש ַא טימ ךָאנ רשֿפא ןוא ,טַארוקַא טכַאמעגכָאנ רעכיז

 +! טנעה ענעדלָאג רָאּפ ַא ,ערָאהענעק ,ךָאד טָאה ריא ...!רעריא יו
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 ,טירט ענעסַאלעג טימ ריצַאּפש ןֿפױא ןעגנַאגעג זיא עלערהא

 -לָאק םענעמוג ןטימ גוצנָא ןקידתבש ןַײז ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג זיא

 יד וצ טקוקעגוצ ךיז טָאה ןוא ,טעצַאֿפ הׂשעמ ,ענַאלרָאֿפ ןוא רענ

 ןוא ךעלדיימ רעװעקסילּפ יד ןגָארטעג ןבָאה סע סָאװ ,םישובלמ

 "עג טיינעג ןענַײז סָאװ ,ןעמויטסָאק ןוא ןעלטנַאמ יד .ןעױרֿפ עגנוי

 ,טייקנייש ?
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 זיא סָאװ ,רעדַײנש ריאמ ַײב ןוא *שטַאטרַאּפ עלעקסַאכ; ַײב ןרָאװ

 ןוא ךעלדיימ יד ףיוא ןעגנָאהעג ןענַײז ,עקילַאק ַא ןעוועג טַאלג

 ; סמערָא יד רעטנוא ןכַארבעג ךיז טָאה סע . ..םירגּפ יד יו ךעלבַײװ

 סױרַאֿפ ןֿפָאלעג זיא לברַא ןייא :רענלעק יד רעטנוא טשטיינקעג

 -- טיירדעג ךיז טָאה רערעדנַא רעד ןוא םכילע םולש ןבעגעג ןוא

 -ייג ַא ןענַײז םעצולּפ רעבָא ...תבש ףיוא טַאהעג טשינ טָאה'ר
 ,םישובלמ יד ןיא ןָאטעגנָא ,סעטהנוק ענעגייא ענַײז ןָאטעג ךרודַא

 יז ףיוא ןעועג תחנ ַא םיא זיא ,טיינעג ייז רַאֿפ טָאה רע סָאװ

 -סיוא ,ןסָאגעגסױא יו ןעױרֿפ יד ףיוא ןגעלעג ןענַײז ייז .ןקוק וצ

 טקוקעגוצ ךיז טָאה רע ןוא .ןרידנומ עקסרעציֿפָא יד יו ,טקַאנקעג

 ,טעברַא רעװעשרַאװ ןוא רענילבול ,ןעלטנַאמ ןוא ןעמויטסָאק יד וצ

 ,טרַאגעג טָאה "עדנוק, יד סָאװ ,שובלמ םעד ףיוא קילב ןייא ןוא

 -ַאטָאֿפעגּפָא יו ןעוועג סע זיא ןיוש ןוא ,ןכַאמכָאנ ריא לָאז רע זַא

 -וצ-תבש ךָאנרעד זיא עלערהַא זַא ןוא ...חומ ןַײז ןיא טריֿפַארג

 -רַאװ םעד טקעדעגּפָא הלדֿבה ךָאנ טָאה ןוא ןעמוקעגמייהַא סטכַאנ

 .שובלמ סָאד ןטינשעגוצ עטהנוק ןַײז רַאֿפ ןיוש רע טָאה ,טָאטש
 -קַא טכַאמעגכָאנ ןעוועג סע זיא ,ןרָאװעג קיטרַאֿפ זיא סע זַא ןוא

 יד טיִמ ,ךעלשָאלק יד טימ ,טינש ןטימ ,+ שטָאט יו שטָאט ,טַאר

 -עג טלָאװ סע יװ ךַײלג ,ךעלרעטילֿפ ןוא ךעלשזַאטוש עטיינעגסיוא

 ןעמ סָאװ לדירד ַא יװ ,טנעה עקיבלעז יד טימ ןרָאװעג טכַאמ

 יד זַא ,םורַא ןכָאװ עכעלטע ןיא ןוא .... םערָאֿפ ןייא ןוֿפ סיוא-טסיג

 ןבָאה ,ריצַאּפש ןֿפױא ןעמוקעגסױרַא ןענַײז רינש ןוא רעטכעט עכַײר

 רעדָא לדיימ-רעדַײנש סעכלעװַא יו ןעזעג ,ןעניוטש רעייז וצ ,ייז

 עקיבלעז סָאד ןָאטעגנָא טייג לדיימטסניד עטושּפ-טסָארּפ ַא וליֿפַא

 רעדָא ןעזרעה ַײב עשרַאו ןיא טֿפױקעג ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,שובלמ

 עצנַאג סָאד ןיוש טָאה ,ןרעציװָאטסָאלװ ַײב ןילבול ןיא ןעיינ טזָאלעג

 ,ןגיוא ערעייז ןיא ןח ןצנַאג םעד ןריווועגנָא סערעייז שובלמ ערעַײט

 ןבָאה ייז זַא ןוא ...ןָאטנָא טלָאװעג טינ רעמ ןיוש סע ןבָאה ייז ןוא

 ,ךָאטש ַײב ךָאטש ,יונעג ,ןַײרַא לטניּפ ןיא *



 .דד רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא

 .,שובלמ ַײנ ַא ןילבול רעדָא עשרַאװ ןוֿפ טגנערבעג ךָאנרעד ךיז
 ,רעַײֿפ רַאֿפ יװ "רעדַײנש םעַײנ; םעד רַאֿפ טיהעג ךיז ייז ןבָאה
 ןוא ...ריצַאּפש ןֿפױא שובלמ םעד ןיא ןעז טשינ ייז לָאז רע זַא
 ןענַײז סעקנָארַאֿפנַאֿפ עכַײר רעוועקסילּפ יד זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד

 ןריצַאּפש ןעגנַאגעגסױרַא טינ ןצנַאג ןיא תבש רעמ ןיוש ךָאנרעד
 ןוא קיסע ןיא טצוּפעגסיױא ךיז ייז ןבָאה ןקיטנוז יד ןיא רָאג רָאנ

 ...םיױג יד טימ ןעמַאװצ טריצַאּפשעג ןוא ,קינָאה ןיא

6 

 טינ רעמ ןיוש ךיז ןעמ טָאה לטעטש ןיא .ןֿפָאלעג ןענַײז ןרָאי

 "לעב רענעטלעז ַא זיא עלעוהַא שטָאכ סָאװ ,ףיורעד טשודיחעג

 ןיוש ןבָאה טייק-ןוא'דניק .ןַאמערָא רעסיורג ַא ךָאד רע זיא ,הכָאלמ

 ןעמ ןוא ,ןיבר רעניברָאט ןטלַא ןוֿפ הללק ַא זיא סָאד זַא ,טסוװעג

 ןוא ..."רעדַײנש רענעטלָאשרַאֿפ רעד, ןֿפור ןעמונעג םיא טָאה

 וצ ןעמ זיא ,שובלמ ַא ךיג ףיוא ןבָאה טֿפרַאדעג טָאװ רעצעמע זַא

 ןַײז ןבָאה טלָאװעג ָאי אקווד רעצעמע טָאה ןוא .ןעגנַאגעג טינ םיא

 טָאה ,חסּפ ףיױא שובלמ םעד ןבָאה טלָאװעג טָאה רע ןוא טעברַא

 רע ןיולב רָאנ ...טַײציהּכונח םורַא טלעטשַאב םיא ַײב סע רע

 טינ יאדֹװַא ןוא ןיבר ןיא טינ ,טביולגעג טינ טָאה ,עלערהַא ,ןיילַא

 טעברַא לקיטש טוג ַא ןכַאמ זַא ,טסּוװעג טָאה רע . .,הללק ןַײז ןיא

 .טנעקעג טינ רָאג רע טָאה ןכַאמ טכעלש .טַײצ ןעמענ זומ ןוא ףרַאד

 .ןדירֿפוצ ןבַײלב טזומעג טעברַא ןַײז ןוֿפ ןײלַא רע טָאה לּכ-םדוק

 טינ ןוא ...ןלעֿפעג טוומעג ןײלַא טיא סע טָאה ץלַא ןוֿפ רעִירֿפ

 ןוא ןגיוא יד ןיא עטהנוק רעד ַײב זַא ,ןֿפָארטעג טָאה לָאמ ןייא

 ןעזעג שובלמ עקיטרַאֿפ סָאד ןבָאה סָאװ ,עלַא ןוֿפ ןגיוא יד ןיא

 ַא םעצולּפ טָאה ,עלערהַא ,רע רָאנ ,ליווװ ןוא טוג ןעוועג סע זיא

 :ןָאטעג גָאז

 ףורסח ַא טָאה סע ,ןעמענמייהַא קירוצ שובלמ סָאד זומ ךיא- -- |

 ןורסח םעד טעװ רערעדנַא ןַא זיב ןטרַאװ וצ ביל 'שינ בָאה ךיא
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 ןֿפױא ןײגסױרַא רעדָא ןַײרַא לוש ןיא ןייג טעװ ריא ןעוו ,ןעזרעד

 ,..יצַאּפש

 טנערטעצ סע ,ןעמונעגמייהַא קירוצ שובלמ סָאד טָאה רע ןוא

 ןוֿפרעד ןבילבעג זיא רע זיב גנַאל ױזַא טעברַאעג ַײברעד רעדיוו ןוא

 ... ןדירֿפוצ

 ,טושּפ ,הללק סָאװ ,הללק רע :עלערהַא טָאװ טכַארטעג ןוא

 טימ ,רע יו רעדַײנש ַאזַא ...טרֶא ןקיטכיר ןֿפױא טשינ זיא רע

 ...עשרַאװ רעדָא ןילבול ןיא ןײטשנַײא רָאג ףרַאד ,ןשינעטנעק ענַײז

 -רַאֿפסױא ץלַא טעו רע זַא ,ןסָאלשַאב רָאג רע טָאה רעטעּפש ןוא

 ןיק קעװַא ןוא עטרַאקֿפיש ַא ןֿפױק ךיז ,טלעג וצ ןכַאמ ,ןֿפױק

 טנידרַאֿפ עקילַאק עדַאיל ַא ,טרעהעג רע טָאה ,ןטרָאד .עקירעמַא
 -נעק ענַײז טימ ,רש ךָאנ טסעומש רע ...ַײרעדַײנש ַײב טלעג

 ...ןָאטעגנָא דלָאג ןיא ןייג רעּכיז ןטרָאד ךָאד טעװ --- ןשינעט

4 

 ךימ טָאה רעדנעטש ןיא רעמַאה סטנעדיזערּפ ןטימ ּפַאלק ַא

 טטַאכעגֿפױא ךיז בָאה ךיא .טייקכעלקריוו רעד וצ טגנערבעגקירוצ

 -לָאשרַאֿפ םעדא עלעױהַא ןגעװ ןוא לטעטש ןגעװ תונורכז יד ןוֿפ

 -למוט קרַאטש ןעוועג זיא לָאז ןיא .םולח ַא ןוֿפ יו ?רעדַײנש םענעט

 ןבָאה תולוק .גנולמַאז ַא סעּפע ןכַאמ ןיא ןטלַאהעג טָאה'מ .קיד

 :ןרעדנַא םעד רענייא ןגיטשעגרעביא ןבָאה טַײלסדנַאל ,ןֿפורעג

 ! רעלָאט ןעצ ביג ךיא ---

 !קיצנָאװצ ביג ךיא ---

 ! קיצֿפוֿפ --

 ...!טרעדנוה ---

8 

 -עּפמורשעגנַײא ןַא יו ענובירט רעד ףיוא ןסעועג זיא עלערהַא

 ןֿפורעגֿפױרַא םיא טָאה ןעמ טניז יװ ךַײלג ,ןעזעגסיוא טָאה סע .רענ
 טינ טֿפלעה ןייק ןיוש םיא ןוֿפ זיא רעטציא זיב ןסירגַאב וצ םיא
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 יז ,רעלָאט רָאּפ א סעּפע טנַאה ןיא ןטלַאהעג טָאה רע ...ןבילבעג

 םיא ןופ ייז טָאה רַאטערקעס רעד רעבָא ,ראטערקעט םעד טּפוטשעג

 :ןעמענוצ טלַָאװעג טינ

 ...?"ןדרָאֿפַאפ טשינ טנעק ריא ,רעסעב טלַאהַאב ---

 :ןַאמסדנַאל ןַײמ וצ טעשטפעשעג בָאה ךיא

 ,רעדַײנש ַא םייה רעד ןיא ןעוועג ךָאד ויא עלערהא רעד --

 ךָאנ סָאװ ,סע טמוק יװ ָאט ,טנעה ענעדלָאג רָאּפ ַא טימ עקַאט

 ..י!!ןַאמערָא רערעטיב ַאזַא רע זיא עקירעמַא ןיא ןרָאי ליֿפ יױזַא

 -עג טַײצ עצנַאג יד טלָאװ רע ךיֹוא יו ךַײלג ,ןַאמטדנַאל ןילמ

 :טרעֿפטנעעג ליטש רימ טָאה ,עקיבלעז סָאד טכַארט

 -עגכָאנ רעהַא ָאד ךיוא ,ךעבענ ,םיא זיא הללק טניבר םעד --

 ָאד ןבָאװ ,ךָאטש יַאק סגַײז 'שינ ןגָאמרַאֿפ סָאװ ,סעקילַאק .ןעגנַאג

 ןיא יז טקעטשרַאֿפ רע סָאװ ,סרעדײנש ;רדלָאג רעקיטש טנידרַאֿפ

 הפ"סרענַײזעד, ןרָאװעג ָאד ןענַײז ,טינש ןַײז טימ ןיײרא לטרַאג

 ןוא ,רעמ ןוא רָאי ַא רעלָאד טנויוט ןצֿפוֿפ ,ןעצ וצ ןטקַארטנָאק טימ

 :טכַאלעג רעפעש יד ןיא ןעמ טָאה םיא ןוֿפ

 ...1לקָאש ַא ךַײא טיג ,רעטעֿפ --

 ...!לברַא ערעַײא ןוֿפ דמַאז'ס סױרַא-טיש ,רעטסימ ---

 :ןֿפרָאװעגסױרַא טושפ םיא ןעמ טָאה רעּפעש עלַא ןוֿפ ןוא

 ...!טמענרַאֿפ ריא סָאװ ,לקגעב סָאד דָאׂש א ,ןעמלטנעשזד ---

 :טעשטּפעשעגוצ רימ טָאה ןַאמסדנַאל רערעדנַא ןַא ןוא

 ,ךעלקעשט טמעס לקנָא םעד ןוא "ןָאינויע יד טשינ ןעוו --

 ...רעגנוה ןוֿפ ןברָאטשעג רע טלָאװ

 נָא

 -ֿפױא ךיז טָאה ,ליומ ןיא רַאגיצ ןקיד ַא טימ ,טנעדיזערפ רעד

 טעשטשעיּפעצ ןוא שיריֿבג ,קידרעװ א טימ טסוהעגּפָא ,טלעטשעג

 קסַאילב ַא ןבָאה סע .קעשט ַא טימ ןָאטעג עכָאֿפ ַא ןוא ,לטסוה

 ,סרענעכייצ ,ןטסילעדַאמ *? -- .ןעניגרַאפ ,ןביולרעד ךיז
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 טָאה רַאטערקעס רעד .רעגניֿפ ענַײז ףיוא ןטנַאילירב יד ןָאטעג

 םעד ןטלַאהעגנַײא ןבָאה עלַא .רעדנעטש ןיא רעמַאה ןטימ טּפַאלקעג

 רַאטערקעס רעד .טכירעג ןיא ןיד-קסּפ ןקיטכיוװ ַא רַאֿפ יו ,םעטָא

 : ןֿפורעגסױא ךעלרעַײֿפ טָאה

 ,ןיל טגוזעג ןוא ןבעל לָאז ,טנעדיזערּפ רעקידריוו רעזדנוא ---

 ,..!!!רעלָאד טרעדנוה ףניֿפ ףיוא קעשט ַא טיג

 .לֵאֹז ןצנַאג םעד טּכליהרַאֿפ טָאה ײרעשטַאּפ-טנַאה ַא

 :ןַאמסדנַאל ןַײמ וצ ןגיובעגוצ ךיז בָאה ךיא

 ...?טנעדיזערּפ רעד סָאד זיא רעוו ןּוא --

 ;ןַײרַא רעיוא ןיא טרעטסילֿפעגקירוצ רימ ןַאמסדנַאל ןַײמ טָאה

 ...!?שטַאטױַאּפ עלעקסַאכ; --

 1957 קרָאיויג ,ןטניװ עלַא ףיוא ףךוב ןופ

 טא; טעזיא

 טאהעג טָאה טָאװ ,רעטסוש ַא ןגעוו השעמ ַא
 ןעגניז -- עבט עטואימ א

 ;לָאמ עלַא ןוא ןָא קיבײא ןוֿפ ...ללֹּכ רעטלַא ןַא

 ,גרַאב ןֿפױא תוֿבחר ןיא טניוװ רשוע רעד

 ,לָאט ןיא ףיט ,ןטגוא-טעילָאכ ,ןויֿבא רעד ,ןַאמערָא רעד

 | ,טציא ןלייצרעד ךַײא לעוװ ךיא סָאװ ,סָאד ןוא

 .ײנ טשינ רָאג -- ןוא עלהׂשעמ טושפ ןוא טסָארּפ ַא זיא

 ,גרַאב ןרעטניה ןגיל וצ קר ,עודיּכ ,עֿבט ַא ןיוש טָאה לָאט ַא

 :עלעביטש טרעקיוהעגנַײא ןַא זיא ןענַאטשעג לָאט ןימ ַאזַא טָא ןיא

 ,ײרד רעטצנעֿפ עניילק עקָאסַאק-םורק ןוא ריט ַא ,ךַאד ַא

 ,ךיז סנרֿפמ ןיא סָאװ ,ןַאמערַא ןַא טניווו לביטש ןיא

 ,ירעטסוש ןוֿפ ךעלרעדניק ענַײז ןוא בַײװ ןַײז

 ,ךיש ןעטַאלרַאֿפ -- ןוֿפ רקיע רעד
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 ,געט עקידרעמוז ענייש ןיא

 ,לָאט םעד טײקמערַאװ ןוא טכיל טימ ןָא-טלוֿפ ןוז יד תעשב

 עלעקנעב-רעטסוש ןַײז סױרַאטלעטש רע ןוא ,גהונ ךיז רע זיא

 ליומ ןלוֿפ ַא ןָא-טיש ,לעװש רעד רַאֿפ ןסיורד ןיא

 ,ליוז םעד סיוא-טעלג ,ךעלעטֿפיטש עצרַאװש עֿפרַאש טימ

 ,לוק ַא ףיוא ךיז טגניזעצ ןוא רעמַאה טעד ףיוא-טבייה

 ,טײגרַאֿפ ןוז יד זיב ןעניגַאב-ירֿפ ןוֿפ

 דימ טינ טרעוװ ןוא דיל ןַײז טגנילק ,לעטשּפָא ןָא

 -- ןַײז סגרֿפמ דניק-ןוא-בַײװ ןעמ זומ יאדווַא

 ,ךיל סָאד םיא ַײב זיא רעבָא רקיע רעד

 ,גרַאב ןֿפױא טרָאד טניווו סָאו רעד ,רשוע רעד

 .ףָאוטש עזייב ַא יו ץכעגניז סרעטסוש םעד טכַארטַאב

 ,טכַאװ רע תעב ,טֿפָאלש רע תעב .החונמ ןייק טשינ טָאה רע

 .טסע רע תעב

 ,טסעג םיא וצ ןעמוק סע זַא ,הׂשוב-תופרח רע טדַײל רקיע רעד

 -- טניימ רע ןוא עֿבט עסואימ ַא טָאה דיגנ רעד

 ,טסולג ןוא טרַאג סנַײז ץרַאה סָאד סָאװ ,גנידצלַא זַא

 ,טינ זַא ןוא ,הטורּפ ַא רַאֿפ ןֿפױקרַאֿפ םוצ זיא

 ,טסזומ ֹוד ןוא שרעדנַא טינ טסנעק וד ביוא ,לדנער ַא רַאֿפ זיא

 ,יױֿפרעדניא םענייש ַא ןיא לָאמ ןייא ךיז ףיוא רע טבייה זיא

 ,ריֿבג רעד

 קורעטסוש םַײב ןָא-טּפַאלק .ןַײרַא לָאט ןיא ךיז רעטנורַא-טזָאל ןוא

 ריט ןיא

 ,גרַאב ןֿפױא טרָאד טניוװ סָאװ רעד ,ןכש ןַײד ןיב ךיא ---: טגָאז ןוא

 טשינ ןיב ןוא ץרַאה טוג ַא גָאמרַאֿפ ,ךַײר ךרבתי םשה ןיב ךיא

 ;גרַאק

 ;טַײל ןוא טָאג רַאֿפ ןַײז הדומ ךיא זומ רעבָא תמא םעד

 ,זדלַאה ןיא ןייב ַא יו רימ טקעטש ץכעגניז ןַײד
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 ...טַײז רעטניה הּכמ ַא יו רימ טגיל ענַײד הלחנ יד

 !טינ העינמ ןייק ָאד זיא חקמ ןיא .רימ הלחנ יד ףױקרַאֿפ

 :טרָא ןוֿפ לכעלעמַאּפ ףיוא ךיז טבייה רעטסוש רעד

 ,טרָאֿפ ןֿכש ַא רָאנ ,עקַאט וטסיב -- רע טכַארט -- רחַא רֿבד ַא --

 ,טירט ײרד-ייװצ ַא טכאמ ןוא ליוז ןטימ עקסַאילכ ַא טוט רע

 !רעה -- :ןושלה הזב םיא וצ טגָאז ןוא

 .רעמ טשינ גָאמרַאֿפכ . ...טסעז וד סָאװ ,ָא-סָאד-טָא

 .עװעילָאכ ןייק טשינ רימ טלעװ יד טרָאֿפ זיא ןגעוו טסעד ןוֿפ

 ,ליװ עקיױשוּפיע ןײיק -- בעל ךיא סָאװ בעל ענדיב סָאד

 -- טייקיטביל לסיב א טימ ייז טסַײװרַאֿפ טָאג סָאװ ,געט ענַײמ ןוא

 סױרַא-טַײּפש רעטסוש ַא סָאװ ,ךעלטֿפיטש עקידעכעטש ןייק

 .,,ליומ ןוֿפ | |

 ,טינ עװטַארד ןייק -- לעווש ןַײמ רַאֿפ ןסיורד ןיא העש:ייח יד

 :דךיל ןייק -- ןָא רימ טטטָאב וד סָאװ ,תועבטמ עלעקנעמשז'ס ןוא

 .ךַאד םעד רעטנוא ָאד טָא טניווועג טָאה עדייז-רעטלע ןַײמ

 ,ןעועג טַײל עטסָארּפ ענַײמ תוֿבָא יד

 .ךַאֿפ רעייז יו ,טביילגַאב ןוא ךעלרע רָאנ

 .ךיא -- טרעדניצַא ןוא רענַײמ רעטָאֿפ רעד ךָאנרעד

 :ךיש טעטַאלעג ןוא טרעטסושעג ,טבעלעג ייז ןבָאה ָאד

 ,טָאג טימ ץנַאג ןזעוועג ,ךיא יוװ ױזַא ,ייז ןענַײז ָאד
 ...טימעג רעווש רעייז טימ ,טײקמערָא רעד טימ תומילש ןיא

 .טינ סע ןעק -- שרעדנַא ץעגרע ןוא ץרַאה ןַײמ טגניז ָאד

 :לָאמ ַא ךָאנ רעביא-טרזח רע ןוא עגר ַא טמוטש רשוע רעד

 .גרַאק טשינ ןיב ןוא ץרַאה ַא גָאמרַאֿפ ,ךַײר ךרבתי םשה ןיב ךיא ---

 ,גרַאב םעד ןַײרַא-טמענ סָאװ ,םורַא דנַאל סָאד

 .טסעז ֹוד יװ ,ענַײמ ןוא רימ וצ טרעהעג

 ! ענעדלָאג-- ךעלדנער לקעז ַא ריד ןעקנעש וצ ךיז ֿבייחתמ ןיב ךיא



 82 רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא

 טנַײה בָאה ךיא תמחמ ...ןעגניז טינ געט ןביז טסעוװ וד ביוא

 .טסעג ץַאלַאּפ ןיא ךיז וצ ךָאװ רעצנַאג ַא ףיוא ןטעברַאֿפ

 .רימ ןעמוקעג ץונ וצ טלָאװ ךעלַײרג ךעלדנער לקעז סָאד --

 .י.ךס ןייק טיג רענַײמ ןכש רעד ךָאד טרעדָאֿפ ֿבגַא ןֹוא

 .ךיש ןֿפרַאד ...סעװרָאב ,ךעבענ ,ןעייג רעדניק יד

 :ןילַא ךיז וצ טגָאז רע ןוא עגר ַא טכַארט רעטסוש רעד

 ,(ללּכ רעטלַא ןַא ןיוש ...סעװרָאב ןעייג סרעטסוש עלַא טערָאװ)

 .ךַאד ַא -- עציבַאב עטלַא יד ,בוטש ןַײמ ; דיילק ַא -- בַײוװ סָאד

 !טֿפעשעג ַא ןסטָאלשעג -- -- --

 טציז רושוע רעד ...ליטש זיא לָאט ןיא .גָאט רַאֿפ

 גָאט רעד ןוא .ןטרָאג ןיא טסעג ענייש ענַײז טימ

 .גרַאב םעד ןוא ץַאלַאּפ םעד ייברַאֿפ טױיצַאּפש

 ...טשטילגעגנַלױַא לָאט ןיא ךיז לטַײז ַא טימ טָאה ןוז יד

 !החא םויירקוב יהיו ברעז יהיו: =

 ,לָאט ןיא ּפָארַאךרעדינ ןוא ףיונוצ ךיז ןעמוק סנטָאש יז

 .גרַאב םוצ ןרעדינ טמענ ,ענרעבליז ַא ןיּפש ַא יװ ,ןרעטש-טנוװָא רעד

 לָאמ ַא טימ ,םעצולּפ רָאנ ...ליוװ ...היחמ

 .גרַאב ןֿפוא טרעטעלק ןטָאש ַא -- ריֿבג רעד טקױעמַאב

 ,קרַאק ןֿפױא ןטָאש םַײב טציז ךעלדנער לקעז סָאד ....ןוא ןטָאש ַא

 ,טרירעגנָא טינ ךָאנ ךעלדנער לקעז ןַײד בָאה ךיא ,רַאה ןַײמ ---

 טֿפױקעגּפָא טסָאה וד סָאװ ,גָאט ןַײמ קעװַא .ריד ךיא קנעש ןרעג

 2 רימ יב

 ץרַאה ןיא רימ ַײב טָאה טעמוא רעד סָאװ ,ןהעש יד ךיוא יו
 ... טרעצרַאֿפ

 : 2 ןינע םעד סוג ןוא ,טכַארטעג ךיא בָאה גָאט ןצנַאג ַא

 !עװעילָאכ ןייק טינ זיא טלעוו יד
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 ,ליוז עקידרעּפמולש ןייק טינ -- ןבעל סָאד

 ,טינ עלעטֿפיטש ןייק -- געט ענדיב ענַײמ ןוא

 ,..ליומ ןוֿפ סױא:טַײּפש ,ךיא יוו ,קורעטסוש ַא טּתס סָאװ

 ,עשרעיוּפ ןייק ,סעלעטסָאּפ ןייק טינ -- ןהעש ענַײמ ןוא

 ,דירַאי םַײב ןֿפױקרַאֿפ םוצ ןעגנערב סרעמערק סָאװ

 !דיל ןייק טינ זיא ,ענעדלָאג וליֿפַא ןעוו ,ךעלדנער לקעז ַא ןוא

 ,טנַאה רעד ףיוא ךעלדנער לקעז סָאד טלַאה רשוע רעד

 ,גנַאל סע טגעװ ןוא טצַאש ...לָאשגָאװ ַא ףיוא יו

 ריֿבג םוצ םוא ןקור ןטימ ךיז טרעק רעטסוש רעד

 .גנאזעג ַא טימ ּפָארַא לָאט םעד וצ טרעדינ ןוא

 1948 סעלעגנַא סָאל ,"םיוב ןַײמ ןופ ןטָאש ןיא,

 ןעוייר םהרבַא

 רעירַאטעלַארּפ רעד

 לָאמ ןייק טָאה ,זיולק רעַײנ רעד ןיא רוחב-הֿבישי רעד ,לרעב

 -עגּפָארַא קרַאטש קידנעטש ןעוועג זיא ןוא ךיז ןוֿפ ןטלַאהעג טשינ

 ,המשל טשינ טנרעלעג טָאה רע עכלעוו ,הרוּת ןַײז טימ ךיז ַײב ןלַאֿפ

 ןיא קנַאב רעטרַאה רעד בילוצ ןוא "געט; יד בילוצ עקַאט רָאנ

 ,טכַײלגעגסיא רענייב ענַײז טכַאנ עדעי טָאה רע ּוװ ,שרדמ-תיב

 זַא ןגייל טשינ דוֿבּכ סיורג ןייק ןײלַא ךיז ףיוא ןעמ ןָאק יאדווַא

 -ַאװצ ,זיולק ןיא ןעמ טֿפָאלש ןֿפָאלש ןוא סדמערֿפ ןעמ טסע ןסע

 טימ ,טכַאנרעטניװ ַא ןיא ,ךיוא לָאמ ַא ןוא םינלטב רָאּפ ַא טימ ןעמ

 ןוא טכַאנ ַײב טעּפש ןַײרַא ךיז טעֿבגנ סָאװ ,םענעגושמ-טָאטש םעד

 ,קנַאב רעקידרעביאנגעק רעד ףיױא למערד "םענעגושמ, ַא טּפַאכ

 | ,טֿפָאלש ,לרעב ,רע ּוװ

 -ַאב יד רעסיוא ,טנעקעג טשינ םענייק טָאה לרעב יו ױזַא ןוא
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 ,טנרעלעג טָאה רע ּוװ ,שרדמה-תיב ןוֿפ טַײל עגנוי ןוא םיטַאבעל

 ?סַאלק, ןקיזָאד ןוֿפ רעטַײװ תולדג ןוא טכַאמ ןגעוו הגׂשה ןַײז זיא

 יד רַאֿפ ,עסיורג יד רַאֿפ טכַארטַאב רע טָאה ייז .ןעגנַאגעג טשינ

 ןוא ;"הריחב; ַא טימ ןשטנעמ יד רַאֿפ ,עַײרֿפ יד רַאֿפ ,עקרַאטש

 ,למערעוו ַא יװ טליֿפעג ךיז רע טָאה ייז טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא

 ַא לָאמ ַא ךיוא ןרעװ וצ לרעב קידנעטש טָאה טמיורטעג ןוא

 -תיב ןיא *טָאטש; ַא טימ ,בַײװ ַא טימ ןַאמ רעגנוי ַא --- סָאבעלַאב

 "שיט; םענעגייא ןַא טימ ןוא שרדמה

 .טסּוװעג טשינ רע טָאה ,ןכיירגרעד סע טעװ רע רעבָא ױזַא יו

 רע טעװ רעטעּפש רעדָא רעִירֿפ זַא ,טביולגעג וליֿפַא טָאה רע

 סָאבעלַאב ַא ןיילַא ןרעוװ זיב ןבָאה הנותח ןוֿפ רעבָא ,ןבָאה הנותח

 .שורּפ רעקסירב רעד שרדמה:תיב ןיא ָאד זיא טָא ,טַײװ רעייז זיא

 יװ ,ֿבצמ ַאזַא ןיא רע זיא ןגעוו טסעד ןוֿפ ןוא ,רעטבַײװַאב ַא ךיוא

 ןרענעש ַא ַײב "תבש; ַא ןיוש טָאה רענעי זַא ןוא .ןיילַא לרעב

 סָאבעלַאב "רעקידתבשפ רעד ןעוו ?טוג ןיוש ןעד זיא ,סָאבעלַאב

 שטָאכ ,תורימז עשידיסח ענַײז ןעגניז רע זומ ,דיסח ַא זיא רענַײז

 .דגנתמ ַא זיא ןיילַא לרעב

 ןוא .טכַארטרַאֿפ ,קיטעמוא קידנעטש ןעװעג זיא לרעב ןוא

 סיורג טימ טקוקעג רע טָאה שרדמ-תיב ןוֿפ םיטַאבעלַאב יד ףיוא

 -ַאב ַא קידנעעזרעד .טײקנלַאֿפעגּפָארַא קרַאטש טימ ןוא ץרא-ךרד

 טשינ ןוא ןלעטשֿפױא ךיז רע טגעלֿפ ,ךיז ןוֿפ טַײװ טשינ סָאבעל

 סָאבעלַאב ַא ןוא ...ףוג ןרַאד ,םעניילק ןַײז ןָאטוצניהַא ּוװ ,ןסיוו

 -לַאב ןיק טשינ זיא סָאװ ,רערעדעי ןסייהעג ןעלרעב ַײב טָאה

 רָאי ןעצ ןיוש טבעל סָאװ ,רענעלַאֿפעג רעד בייל וליֿפַא ,עכָאלעמ

 ,רעדַײנש םעד םייח ןוֿפ רעכעה ןענַאטשעג םיא ַײב זיא ,הֿבצק ןוֿפ

 ןיק טשינ ןעװעג ללכב ןוא ,בוטש ענעגייא ןַא טַאהעג טָאה סָאװ

 שרדמיתיב ןיא ךיז ןצעז ןענװַאד ןכָאנ לָאמ ַא טגעלֿפ ןוא ץרָאה-םע

 .רֿפס ַא ַײב

 טָאג ןופ) טלייװעגסיוא ,טיײקטריגעליװירּפ 1
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 ןסילשַאב לרעב טגעלֿפ -- !עכָאלעמלַאב ַא טרָאֿפ זיא'ס --

 ןגעו ...!טינש רעדנַא ןַא רָאג זיא סע .רעדַײנש ןֿפױא קידנקוק

 ףיא .ןטכַארט טלָאװעג טשינ רָאג לרעב טָאה רעטעברַא עגנוי יד

 סָאד -- טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא גנַאל ןיוש רע טָאה ייז

 ! םירומח ןענַײז

 ,ללרעב ךיז טסיוװרעד ,טַײצ רעצעל רעד ןיא ,גנילצולּפ ןוא

 ,טלעוו רעד ףיוא םינסחי עטסערג יד ןענַײז סעכָאלעמלַאב יד טָא זַא

 -- ןַײטַאל ףיוא רָאנ ,סעכָאלעמלַאב ןייק טשינ רָאג ןסייה ייז זַא

 סָאבעלַאב רעד זיא טַאירַאטעלַארּפ רעד רָאנ ןוא ,רעירָאטעלָארּפ

 ןוא ןֿפַאשַאב ץלַא טָאה רע ,םיא וצ טרעהעג ץלַא ,טלעו רעד ןוֿפ

 -לעוװעג טעװ ןוא ןעמענרעביא ץלַא עקַאט רע טצעװ טַײצ רעד טימ

 ,טלעוו רעצנַאג רעד רעביא ןקיט

 -טע יד .ןַײז גיׂשמ טשינ לרעב ןָאק .ןרעו טעוװ סָאד ױזַא יו

 םעד ןגעװ טַײצ עטצעל יד טָאה רע סָאװ ,ןרושָארב עשידַיי עכעל

 -רעד טשינ ךָאנ םיא סָאד ןבָאה ,שרדמ-תיב ןיא הקיּתשב טנעיילעג

 ךיוא ארמג יד םיא טָאה ןדעױג םעד ? ךייש זיא סָאװ רָאנ .טרעלק

 רַאֿפ טנַײה .ךָאד רע טביילג ןגעוו טסעד ןוֿפ ןוא טרעלקרעד טשינ

 עצנַאג יד ןכלעוו ןיא ,טַאירַאטעלָארּפ ןיא ןביילג טשינ רע לָאז סָאװ

 ? טביילג טלעוו

 -עמלַאב רעד זיא ןסחי רעד זַא ,שוחב עקַאט טעז לרעב ןוא

 -כיב יד ןיא טייטש -- םיטַאבעלַאב יד ;טַאירַאטעלָארּפ רעד ,עכָאל

 ַא ןוֿפ ענעקעמ ַא יװ ױזַא; ,ןייגרעטנוא ןלעװ -- ןבירשעג ךעל

 טעז ןוא ,קנַאדעג ןיא םיִליהּת ןוֿפ לשמ ַא לרעב טיג -- ?טניוו

 טעװ סָאװ ןוא .טשינ תונמחר ןייק רָאג ייז ףיוא טָאה רע ןוא המקנ

 טָאה רע סָאװ ,תחנ ןסיורג םעד ? ןעװעלַאשז ןתמא רעד ןיא ייז רֶע

 "געט, עלַא ףיוא רע טָאה לּכח-ךס ...!טַאהעג םיטַאבעלַאב יד ןוֿפ

 טדער -- !ןרעװ ןדנּוװשרַאֿפ ייז ןלָאז -- .ןסעגעגנָא טשינ טַאז ךיז

 .סעּכ טימ סיוא רע

 קנַאדעג רעד ?רע זיא רעוו ? םיא טימ ןַײז טעוװ סָאװ רעבָא

 -עג סָאלק ןשיטַאבעלַאב םוצ ...ןבעגעג טשינ ור ןייק םיא טָאה
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 טָאה רע זַא ,רע זיא סָאבעלַאב רענייש ַא .טשינ סיוועג רע טרעה

 רע סָאװ ,רעדמעה רָאּפ עקיצנייא יד ןוא ,טשינ לטסעק ןייק וליֿפַא

 טימ עלעריט ַא דָארג טָאה סָאװ ,רעדנעטש ַא ןיא ןגיל ,טגָאמרַאֿפ

 .טשינ ךיא ךָאד רע זיא רעירַאטעלָארּפ ןייק רעבָא . ..סָאלש ַא

 טנרעל ןענרעל ?ָאי רשֿפא ,סייוו רעוו ןוא .טשינ רע טעכרַא ןטעברַא

 ,"שיוט, סָאד ךָאד טסייה ,געט יד בילוצ רָאנ ,המשל טשינ ךָאד רע

 ...ןסע ןביג ייז ןוא הרוּת טיג רע .טייטש ןרושָארב יד ןיא יו

 ןֿפרַאד סָאװ; --- רעטיב רע טלֿפײװוצ --- "שרד ַא רָאנ רעכָא זיא סט;

 טלעוו ענעי ןוא .טלעוו רענעי בילוצ רָאנ ? הרוּת ןַײמ םיטבעלַאב יד

 טשינ ךָאד ןביילג סלַאֿפנלַא ...םלועל ָאב אלש ךאז ַא רשֿפא זיא

 רעייז ןיא ךימ ךָאד ייז ןענָאק .טלעוו רענעי ןיא רעירַאטעלַארּפ יד

 ןעמעננַײרַא טשינ הרֿבח

 רע זַא .קַײרטש ַא טכַאמעג רעטעברַא יד ןבָאה ,לשמל ,טָא

 טֿפרַאדעג ךיוא ךָאד רע טלָאװ ,רעירַאטעלַארּפ ַא ןעוועג טלָאװ

 וו ,טנרעלעג ןוא שרדמה-תיב ןיא ןסעזעג רעבָא זיא רע ,ןקַײרטש

 טסייה ,טנרעלעג טשינ טלָאװ רע זַא ,ןַײז ןיוש לָאז ןוא .לָאמ עלַא

 ,טקוקעגמוא טשינ וליֿפַא ךיז טלָאװ רענייק ?טקַײרטשעג ןעד סע

 יד לרעב טגעלֿפ -- ?ךיא ןיב רעװ ?ךיא ןיב סָאװ ָאט --

 .עגַארֿפ רעד ןיא ןֿפיטרַאֿפ ךיז רעמ ןוא רעמ ץלַא טַײצ עטצעל

 ךיוא סרעמערק ןוא סרעלדנעה עלַא טימ ןעמַאװצ טעוװ רע

 ...?"טניװ ַא ןוֿפ ענעקעמ ַא/ יװ ,ןדניװשרַאֿפ ,ןייגרעטנוא

 | :ןעקנַאדעג עקירעיורט

 צ

 ידָאּפ ַא ןיא טלעטשעג ךיז טָאה לרעב זַא ,םירוּפ ךָאנ טשרע

 .טקַיורַאב לסיב ַא ךיז רע טָאה ,הצמ ןעלדער ? דַאיר

 רע טָאה -- !עלַא יװ ,רעירָאטעלָארּפ ַא ךיא ןיב טציא --

 .גָאט ןיא העש ןצרעֿפ טעברַא ךיא --- טכַארטעג ץלָאטש ןָא טשינ

 ןכַאמ ונ טלעטשַאבימ סָאװ (ןלעטשוצוצ) גנומענרפטנוא ?
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 -רַא יד .טקיורמואַאב רעבָא םיא טָאה טנעמוגרַא רעטצעל רעד
 ךס ַא טֿפמעקעגסיױא ןיוש ןבָאה ,רעירַאטעלָארּפ עתמא יד ,רעטעב
 וִצ ץלַא ךָאנ ןטעברַא סרעלדער יד רָאנ ,גָאטסטעברַא ןרעצריק
 ןצכעז -- לָאמ ַא ןוא גָאט ןיא העש ןצרעֿפ

 יד יִצ ,סייו רעו ?םעד ןגעװ ךיז ןעמ טדנעװ ןעמעוו וצ

 לָאז רע ןעוו ,טכַאלעגסױא טשינ םיא ןטלָאװ רעירַאטעלָארּפ עתמא
 יז וצ ךיז רע ןָאק ןעו ,ללכב ןוא ?םעד טימ ןדנעוו ייז וצ ךיז
 ךיז ןרעקוצּפָא טשינ טַײצ ןייק וליֿפַא רע טָאה חסּפ זיב ?ןדנעוו

 ...רעירָאטעלַארּפ סיוא רעדיוו רע זיא חסּפ ךָאנ ןוא ךעלב ןוֿפ

 רעד ןעוו ,ןַײז םיא טימ טעװ סָאװ ןוא ? טרָאֿפ רֶע זיא רעו ָאט

 -- םיטַאבעלַאב יד ןוא טלעוו רעד ןיא ןשרעה טעװ טַאירַאטעלָארּפ

 ,ןדניװשרַאֿפ ןלעװ -- ,סע טסייה ,סרעלדנעה יד ןוא סרעמערק יד

 .+ .? ןייגרעטנוא

 ?ןייגרעטנוא ךיוא רע טעוו

 !ןייגרעטנוא טשינ ךיז טליוו םיא יוװ ,יוא
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 םינבר האממ רתיה ַא

 טָאה סָאװ ,דיי ַא ןטַאט םוצ ןעמוק טגעלֿפ טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ
 ניבר ןוֿפ םרח ַא ָאד זיא'ס .םינבר האממ רֹּתיִה ַא ןעמונעגסױרַא
 ןענַײז סע רעבָא ,רעבַײװ ייוצ טימ ןבָאה וצ הנותח טשינ םשרג
 זיא בַײװ סָאד סָאװ ,ליבסנַאמ ַא ןָאט לָאז סָאװ .ןעמַאנסיוא ןַארַאֿפ
 ןָאט לָאז סָאװ ןוא ןטג טשינ ןעמ רָאט ענעגושמ ןייק ? עגושמ
 עקירעמַא ןייק קעװַא ץעגרע זיא סנַײז בַײװ סָאד סָאװ ,ןַאמ ַא
 רעד .ןֿפָארטעג ןבָאה ןכַאז ענױזַא ?ןרעה ךיז ןוֿפ טשינ טזָאל ןוא
 טָאה סָאװ ,ֿבר ַא ןוֿפ ֿבתֹּכ ַא ןגירקסױרַא טלָאמעד טגעלֿפ ןַאמ
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 -רעטנוא טוומעג ךיז ןבָאה םינבר טרעדנוה ןוא ֿבצמ םעד טנָאקעג

 הנותח לָאמ ַא ךָאנ ןגעמ לָאז ןַאמ רעד זַא ,רתיה םעד ףיוא ןביײרש

 .ןבָאה

 "עג רָאנ ,ןײלַא ןרָאֿפעג טשינ ןענַײז טַײלסנַאמ עכעלגעמרַאֿפ

 זיא סָאד סָאװ ,ןדִיי ענױזַא ןעוועג ןענַײז סע ןוא ,םיחילש טקיש

 -ָאלרַאֿפ רַאֿפ תומיתח ןעלמַאז ןרָאֿפוצמורַא :הסנרּפ רעייז ןעוועג

 ,ןענַאמ ענעז

 -נוי ַא ןעוועג זיא רע .ןעמוקעג ןיילַא ןַאמ רעד זיא לָאמ סָאד

 ןיא ןלירב עטמערעג-שעמ טימ ,לדרעב ךעלבלעג ַא טימ ןַאמ רעג

 -ַאק יד .לרענלעק ןרעטנוא לסּפינש ַא טימ ןוא עלעטיה ןיילק ַא

 ןוא ןטניה ןוֿפ ץילש ַא טימ ,עטקַאהעג א ןעוועג זיא ענַײז עטָאּפ

 טָאה רע .טצריקרַאֿפ עלעּפַאק ַא רָאנ ,ןעלכענק יד זיב גנַאל טשינ

 -שויטש עטצופעג רָאּפ ַא ןגָארטעג ןוא שידיגנ-שידיסח ןעזעגסיוא

 ןיוש ןענַײז'ס ּוװ ,ריּפַאּפ ןגיוב ַא ןעמונעגסיױרַא טָאה רע .ןטעל

 ןוא ןטֿפירשרעטנוא עשינבר קיצכעז רעדָא קיצֿפוֿפ עכלעוו ןעוועג

 ,עקיקעריֿפ ,עקיכעלַײק -- ןעמרָאֿפ ײלרעלַא ןוֿפ ןעלּפמעטש ךיוא

 טימ ,שוט ןצרַאװש טימ ,שוט ןעיולב טימ עטקורדעג ,עקיטנַאקַײרד

 יד ןעוועג ןענַײז'ס ןדיײשרַאֿפ יו ןוא .שוט םענירג טימ ,שוט ןטיור

 ,ךעלתויתוא ךעלציּפ טימ טעמתחעג ךיז ןכָאה םינבר לייט : תומיתח

  ַא ןעמונרַאֿפ תויתוא עטרעּפמולעגמוא ערעייז טימ ןבָאה ערעדנַא

 םענעגײא םעד ןבירשעגרעטנוא זיולב ןבָאה לייט :הרוש עצנַאג

 ןוא סעטַאט ערעייז ןוֿפ ןעמענ יד ןבעגעגוצ ןבָאה ערעדנַא ,ןעמָאנ

 ןוא טערעשטָאק ןעוועג המיתה יד זיא םענייא ַײב .סעדייז וליֿפַא

 ןדעי ךָאנ ןוא ,תויתוא עטרעביושעצ עדליוו עניױזַא סעּפע ,סעטעּפָאל

 .ןקעלק ןוא ןקעמ ,ןעלדייו ,סנקעטש טּפעלשעגכָאנ ךיז ןבָאה תוא

 טָאה'ס ןוא ,עקיפעלַײק ןעוועג תויתוא יד ןענַײז המיתח ןייא ןיא

 ןָאק ןעמ סָאװ ,ַאזַא טײקנדירֿפוצ-טסבלעז ַא טימ ייז ןוֿפ טכיוהעג

 גנַאל טָאה עטַאט רעד .ןבעגרעביא טשינ רעטרעוו ןייק טימ רָאג

 -נֵא ןוֿפ ,טנַאקעג רע טָאה םינבר לייט .תומיתח יד ףיוא טקוקעג

 ןטנעיל ןעמונעג רע טָאה לַײװװ ַא ךָאנ .טרעהעג רע טָאה ערעד
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 ?ױזַא :ּפָאק ןטימ לקָאש ַא ןָאטעג לָאמ סעדעי טָאה רע .ֿבתֹּכ סָאד

 ןטג טשינ ךיז ליוו !ַאװָא ?ךיוא תעשרמ ַא ?עגושמ ונילע אל

 ,המיתח ןַײמ ןבעג לעוו'כ ,ונ ? טקינַײּפעג ,ךעבענ ,ךַײא טָאה ?ַאה

 .ןעמָאנ ןַײז ןבירשעגרעטנוא טָאה עטַאט רעד ןוא

 לקיטש ַא ענעשעק ןוֿפ ןעמונעגסױרַא טָאה ןַאמרעגנוי רעד

 ,המיתח יד טקעלקעגּפָא טֿפַאשטינעג טימ ןוא ריּפַאּפשעל

 -סיוא ץלַא ןיב ךעי סָאװ ,הארוה הרומ ,ריא טסייוו סָאװ ---

 ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה -- !הרורַא רעקיזָאד רעד ןוֿפ ןענַאטשעג

 .ֿבתּכ ןיא ךָאד טייטש סע ,ונ --

 .קלח טנזיױט יַאק 'שינ טייטש ֿבתּכ ןיא --

 .יאדוװַא ,ונ --

 ַײב לָאז רעטכָאט עשידִיי ַא זַא ,טרעהעג לָאמַא ןיוש ט'ריא ---

 -ףיינק יד ןסיגנַײרַא ןוא סעֿפעג עצנַאג'ס ןכערבעצ טכַאנ-רדס רעד

 ?ןַײרַא טעב ןיא ךעל

 -- !עגושמ ונילע אל עקַאט ךָאד יז זיא ,יױזַא ביוא ? ױזַא ---

 .טגָאזעג עטַאט רעד טָאה

 ןֵא ךָאנ טגָאזעג ןַאמרעגנוי רעד טָאה -- יז זיא עגושמ ---

 .עשר ַא יז זיא עגושמ יו רעמ ךָאנ רעבָא --- שינעטכַארטרעביא

 זיא אּתֿבלּכ ַאזַא רָאנ ,םיעשר ָאד ןענַײז'ס זַא ,טסּוװעג בָאה ךיא

 ךָאנ ןיב'כ ןעוו ,ןביױהעגנָא ךיז טָאה'ס .עֿבטה ךרדל ץוח רָאג

 רעד זיא'ס יו ,ןטעברַאֿפ ךימ טָאה ןתוחמ רעד .ןתח ַא ןעוועג

 ןטַײצ עקיטנַײה ךָאד זיא'ס .ץכעעז ַא טַאהעג ן'רימ ןוא ,רעגייטש

 ,רעגיוש יד ,עריא רעטומ יד .טרָאװ ַא ןדייר ,ןקוקנָא ךיז ליוו'מ

 ןַײמ לַײװ ,טסַאּפעג טשינ ולִיֿפַא טָאה'ס .טרַאּפשעגנַײא ךיז טָאה

 טָאה'מ רעכָא .רעדנַאסקעלַא ןיא רעציזשיט ַא ,ןדמל ַא זיא רעטָאֿפ

 טמענ יז ןוא לביטש ןיא ריא וצ ןַײרַא ךימ טריֿפ'מ .ןבעגעגכָאנ ייז

 ,קוח רימ סיוא טכַאמ ןוא הזגור ַאזַא טימ סעּפע רימ וצ ןדייר

 ןענַײז ןסיורד ןיא .ןרעֿפטנע וצ סָאװ טסּוװעג טשינ ריא בָאה'כ

 סיוא זיא'ס ,טניימעג בָאה ךיא ,יוװ-ַײס .םינּתוחמ יד ןענַאטשעג
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 ךַײלג רע טלָאװ ,ישעטַאט ןַײמ טלייצרעד סע טלָאװ'כ ןעוו .ךודיש

 זיא יז ?טסיו רע :טרעלקעג בָאה'כ רעבָא .םיאנּת יד ןסירעצ

 ןכדש .רעד !טסּוװעג ךיא בָאה סָאװ .עשיטלעוו-קיטנַײה ַא לסיב ַא

 הנותח רעד רַאֿפ .ױזַא ןוא ױזַא ,טעלגרַאֿפ ,ןביררַאֿפ ץלַא טָאה
 -עג טשינ ךיז יז טָאה ,רָאה יד ןלָאגּפָא טלָאװעג ריא ןעמ טָאה

 -עג ריא זיא םינּפ'ס .רעטכָאט עשינבר ַא זיא ישעמַאמ ןַײמ .טזָאל

 רשַאב ,ץוריּת ַא טגָאזעג טָאה עטתנּתוחמ יד .טשטַאּפרַאֿפ ןרָאװ

 יז זיא ךיוי רענעדליג רעד ַײב .ןגרָאמ ןלָאגּפָא יז טע'מ שָאקַאי

 | -- יז טָאה רעטעּפש .תונציל טכַאמעג ןוא ןסעזעג

 ,רימ ףיוא קוק ַא ןָאטעג לָאמ ַא טימ טָאה ןַאמרעגנוי רעד

 | .טגָאזעג רע טָאה -- !ןײגסױרַא רע לָאז --

 ,ןלױֿפַאב רימ עטַאט רעד טָאה -- !סױרַא-ייג --

 ןוא סױרַא ןיב'כ .ךעלעטירט עניילק ןכַאמ ןעמונעג בָאה'כ

 -עגנָא טימ ןייטש ןבילבעג ןיב'כ .ןֿפָא לסיב ַא ריט יד טזָאלעג

 דשוח ךימ ,םינּפ ַא ,טָאה ןַאמרעגנוי רעד רעבָא .ןרעיוא עטציּפש

 ַא טימ ןדייר ןעמונעג טָאה רע .רעטנוא ךיז רעה ךיא זַא ,ןעוועג

 -טֿפור עטַאט רעד יװ טרעהעג בָאה'כ .שינעמורב ַא ,שינטלמרומ

 : סיוא

  ...!ןלציל אנמחר ,עֿפ ---

 ...רעטַײװ ןרעה דלַאב ט'ריא --

 סע .ןעמורב .ןעקשוש ןעמונעג ןַאמרעגני רעד טָאה רעדיוו

 עטַאט רעד .שינעמושז קידנענייוו טרָאס ַא רימ וצ ןעגנַאגרעד זיא

 .עלײשטַאֿפ רעד ןיא זָאנ יד ןצַײנש ןוא ןטסוה ןעמונעג טָאה

 !!גונעג -- טהנעטעג רע טָאה -- !וניונדונ ---

 י- .תמא רעד זיא'ס --
 !ןרעיוא יד ןַײז אמטמ טשינ רָאטימ --

 ...טרעהעג טשינ רָאג ךָאנ ט'ריא --

 .ריט יד טנֿפעעג קירוצ בָאה ךיא
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 ?ןײגנַײרַא ןיוש ןָאק'כ ,ישעטַאט ---

 ,לגנָיי יַאק רַאֿפ 'שינ זיא'ס .וצ טשינ ךיד רעה רעבָא ,ונ -- |

 .רֿפס ַא םענ

 -רעגנוי רעד יו טרעהעג בָאה ךיא ןוא רֿפס ַא ןעמונעג בָאה'כ

 : טגָאז ןַאמ

 .טמעשעג ךימ בָאה'כ רעבָא ,ןֿפױלטנַא טלָאװעג בָאה ךיא --

 -לושרַאֿפ ךיז טָאה ישעטַאט רעד ,תואצוה טכַאמ'מ ,הנותח טָאה'מ

 ? טסייוו רעוו ,ןטילעג בָאה'כ ,רוציקב .סיוא ןיוש --- ָאד ןוא ,טקיד

 דלַאב רעבָא ?רעביא-טייג סָאװ ,לתעגושמ ַא סעּפע סָאד זיא רשֿפא

 -ריזח'ס .טגָאז'מ יוװ ,ןזיװעגסױרַא ,ןעמונעג רימ וצ ךיז יז טָאה

 ןיא טכַאנ עצנַאג ַא ןסעזעג .ןֿפָאלשעג טשינ שממ זיא יז ,לסיֿפ

 יז .וחישמ לעו 'ה לע ,לבעװש ןוא ךעּפ טימ ןטָאשעג ןוא טעב

 -יא ךַײא ןָאק'כ ןעו .עמַאמ-עטַאט ענעגייא יד ןעוועג הזֿבמ טָאה

 .םמוּתשנו להֿבנ ןרָאװעג ריא טלָאװ ,קלח טנזיוט ַא ןלייצרעדרעב

 ריא טָאה רענייא רעדעי .תונעט טָאהעג ןעמעלַא וצ רָאג טָאה יז

 היה אלש םירקש ױזַא סעּפע טכַארטעגסױא ךיז .הלווע ןַא ןָאטעג

 תועמדב טנייוועג ןוא ,ןגױלֿפעג טשינ ,ןגיוטשעג טשינ ,ַארֿכנ אלשו

 רקיע רעד .ןרערט יד טימ טכַאמעג סָאנ רעגעלעג סָאד שממ .שילש

 -נעטערּפ ךייש ָאד זיא סָאװ .רימ וצ סעיזנטעערּפ טַאהעג יז טָאה

 ךיא ןוא ,טַאהעג הנותח סָאװ רָאנ טשרע ן'רימ דלַאב יװ ,סעיז

 -עג ריא ןיא זיא'ס רעבָא ? םולח 'ַאק ןוא ןורתּפ יַאק 'שינ סייוו

 יז זַא ןעוועג הדומ ןיילַא רימ יז טָאה רעטעּפש .הּפילק ַא ןסעז

 .עביל ַא טריֿפעג טָאה

 ?עביל ַא --

 קעװַא זיא'ר ןוא רעטסוש רעטעוװירגעג ַא ןעוועג זיא רע --

 ,טלָאװעג 'שינ יז ט'רע זַא ,טרעהעג רָאנ בָאה ךיא .רענלעז יד וצ

 ַא וצ יז טמוק יװ .רערעדנַא ןַא טימ ןתח ַא ןרָאװעג רָאג זיא רע

 שטָאכ ,דַיי רעשיטַאבעלַאב ַא זיא רעווש רעד ? רעטסוש ןטעוװירגעג

 זַא .םינסעּכ עלַא ןענַײז החּפשמ עצנַאג יד .ןסעּכ ַא ןוא קורמ ַא
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 טָאהמ .ןסַײרעצ רעקיטש ףיוא ןצעמע ייז ןענָאק ,זייב ןרעוו ייז

 1 עכוי רעד ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא לָאמַא זיא רע זַא ,רעווש ןֿפױא טגָאזעג

 ןָאטעג ףרָאװ ַא רע טָאה ?הכגה ןבעגעג םיא טָאה ןעמ סָאװ רַאֿפ

 ביילג'כ .געט קיצרעֿפ ןטסַאֿפ טוומעג ןוא דרע רעד ףיוא רֿפס סָאד

 רעגיווש יד .ןביילג וצ ץלַא זיא ייז ףיוא רָאנ ,טשינ סעּפע רימ

 לטַײש ַא טימ -- סגנירעגעווש ענַײמ -- ךעלדיימ יד ןגָאלשעג טָאה

 -ײרֿפ ןדלַאװג .תולוק בוטש ןיא ןעוועג ןענַײז טכַאנ עדעי .ץלָאה

 יד ןרָאװעג ןלעֿפעג טשינ ןענַײז רעווש םעד זַא ,סטכַאנ-וצ-קיט

 ,טשינ טגערֿפ .הדועס רעד ןטימ ןיא ןֿפָאלש קעװַא רע זיא ,שיֿפ

 ,ןלַאֿפעגנַײרַא טוג ןיב'כ

 ,רוטּפ טַײז ריא יבַא ,ונ --

 -רַאטש ךיא ןיב ,ןרָאװעג קנַארק טשינ ןיב'כ זַא ?ַאה ,רוטּפ --

 ,דרָאב יד ןרעשּטָא רימ לָאז'כ ,טלָאװעג יז טָאה ָאד .ןזַײא ןוֿפ רעק

 .עקירעמַא ןייק קעװַא ןלָאז רימ ,ןהנעט ןעמונעג יז טָאה ָאד ןוא

 ךָאנ יאדווַא ט'יז ןוא ,ןיהַא קעװַא זיא רעטסוש רעטעווירגעג רעד

 ךַאז עדעי .תילכּת ַא ןַײז ךָאד זומ'ס :ריא וצ גָאז'כ .טקנעבעג םיע

 ישעמַאמ ןַײמ !תֿפרוטמ ַא וצ דייר ייג רָאנ .קעוצ ַא ךָאד טָאה

 רעבָא ,טג ַא ןיא ןגײלנַײרַא ןעמונעג ךיז ןוא טסווװרעד ךיז טָאה

 ךעי לָאז ,יז טגָאז ,סָאװ יצ .טקעמשעג טשינ ךיוא ריא טָאה סָאד

 -נלֲא גיל וד ?רערעדנא ןַא טימ ןבָאה הנותח טסלָאז ?ןטג ךיד

 .טדערעג יז טָאה ןושלה הזב טָא !דרע יד רימ ַײב סע .טגיילעג
 רָאי-ץרַאװש רעד רעדָא ,סעקַאװטיל ןוֿפ ץעגרע רָאג ןעמַאטש ייז

 טַײז סרעווש ןוֿפ רָאנ ,עשיליוּפ-סיורג א זיא רעגיווש יד .יז טסייוו

 ךימ וטסקינַײּפ סָאװ :ריא וצ גָאזכ .שטירזעמ ןוֿפ רָאג ייז ןעמוק

 ,טכַאנ עצנַאג ַא ןֿפָאלשעג טשינ ןיב'כ וַא ?טשינמוא ןוא טסיזמוא

 .רימ טימ ךיז טוט'ס סָאװ טסּוװעג טשינ ירֿפ רעד ןיא ךעי כָאה

 ןסָאגעגסױא ךעי בָאה ,רעסַאוװילנענ ןשַאו טלָאװעג רימ בָאה'כ

 -רפס יז ןבייהפיוא * -- .(דרעפ ַא יװ ,ןּפיל יד ףיוא םיוש שימ) ןרָאצ 1

 | .ןענעייל ןכָאנ ,הרות



 טעברא רעד ײב = - 44

 ןעוועג זיא'ס .עגָאלדָאּפ רעד ןיא טלגיּפשעג רָאג ךיז ט'יז .לסיש יד

 זיא סָאװ .ןשטילגסיוא טנעקעג ךיז טָאה'מ לַײװ ,ןייג וצ הנּכס ַא

 ,טדערַאב'מ רָאנ .םינסעּכ טרָאד ןענַײז עלַא ?לטעטש ַא רַאֿפ סָאד

  ןבָאה טצלעגנוי יד .עטָאלב-ןאישַא םענעי ןוֿפ ןכַאמ ליוו'מ רָאנ

 רַאֿפ ןוא סָאװ רַאֿפ טשינ סייו'פ ,תקולחמ ַא רימ טיִמ טריֿפרַאֿפ

 ןיא ןיא רעוװש רעד ןעּפעשט וצ טכוזעג ךיז רָאנ טָאה'מ .ןעוו

 וצ רעבירַא ךיוא רע זיא דלַאב רָאנ ,דצ ןַײמ ףיֹוא ןעוועג ביײהנָא

 רעַײֿפ ַא טגערב ָאד ןוא .לטעטש ַא ןיא רעדמערֿפ ַא ןיב'כ .ייז

 טדערעגנָא יז ןבָאה ,םיהַא ןרָאֿפ טלָאװעג בָאה'כ .תקולחמ ןוֿפ

 ןיב'כ טָאװ ,לָאמ סעדעי ןעמענ טשינ ףךימ לָאז רע ,הלגעילעב םעד

 ...ןרישזַאסַאּפ ליֿפ-וצ :ץוריּת רעדנַא ןַא טַאהעג רע טָאה ,ןעמוקעג

 לחומ רימ סע לָאז רע ,רעוש רעד ...שיװַײֿפ ,שיקַאי ,עמ ,עב

 טָאה'מ .טעקַאטסָארּפ עלַא טימ טכָאקעגסיוא ,ףיקּת-ףיטש ַא זיא ,ןַײז

 יז .5קינזיצקַא ןטימ ךלו-לּכ ַא וזיא'ר לַײװ ,ךיוא ארומ םיע רַאֿפ

 -טושפ רימ טָאה'מ .לַאג -- שטנעמ רעטיב ַא זיא רעדיוו רעגיווש

 ,סוֿפרצ קעװַא טלָאװעג ןיוש בָשה'כ .ןסע ןייק ןבעגעג טשינ טשפ

 'שינ רימ טבײלג ריא .םישובלמ יד ןטלַאהַאב רימ ןעמ טָאה

 | ? אמתסמ

 ,םיעשר ָאד ןענַײזס ?ןביילג טשינ ךיא לָאז סָאװ רַאֿפ ---

 ןבָאה ךיז ןשיצ !ַָארחא-ָארטיס יד ?םיעשר טסייה סָאװ --

 ןוא ןענייו וצ טסולגעג ךיז טָאה'ס זַא ,ןושל ַאזַא טימ טדערעג ייז

 ,ּפעלק ַײב טלַאה'ס ןוא תושֿפנ-תנּכס ךיז ייז ןגירק טָא ,ןכַאל וצ

 ַא טרעוו'ס ןוא רעטכעלעג עטסערג'ס ןכַאל ייז ןעמענ לָאמ ַא טימ

 יו ױזַא עקַאט סעּפע !רעַײֿפ רעדיוו טרעװ ךָאנרעד .ַאלולטו אכוח

 ענָאיזַאק רעד לטעטש ןוֿפ קעװַא זיא לַײװרעד ...רעטַאעט ןיא

 ...טרָא ןַײז ףיוא ןרעוו לָאז'כ ,ןענַאטשעגוצ זיא רעווש ןַײמ ןוא ֿבר

 = ײנלַאשטַאנ טימ ךיז טרֿבח ןוא להק ַײב ףיקּת ַא טרָאד זיא רע

 (ןדנַארב ןכַאמ רַאפ) רעטמאַאב-רעַײטש רעד *
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 ןרעל :ייז ןגָאז !ןעמַאזקע ןבעגּפָא ךָאד ףרַאד'מ ,שטַײטיס ...טעק

 רעבָא הוצרעד קשח 'ַאק טַאהעג טשינ דלַאב בָאה'כ .שיסור ךיד

 ,רוציקב ...ךעלכיב סעשטיָאנַאמַײנ ,ךעלטֿפעה ענױזַא ָאד ןענלז'ס

 טשינ זיא'ס זַא ,טגָאזעג ייז בָאה'כ ןוא ,טשינ גיוט'ס ,ןעזעג בָאהיכ

 ןעמונעג ךימ ט'יז ...םונהיג א ןרָאװעג זיא ָאד ...רימ רַאֿפ

 ,רעלעט ,ּפעט ןֿפרָאװעג טי'יז .חצר-תוּכמ ןגָאלש ,טשּפ-טושּפ ,ןגָאלש

 ןסירעצ רימ ט'יז .טנַאה רעד רעטנוא ןעמוקעג ריא זיא'ס סָאװ

 יז יװ יװַא רָאנ ,ֿפױלטנַא טלָאװעג ןיוש בָאה'כ .ךיוא תילט םעד

 יװ סעּפע ןרָאװעג לָאמ ַא טימ יז זיא יװַא ,ןקינַײּפ טנָאקעג טָאה

 ַאק 'שינ טסײטשרַאֿפ ?שירַאנ ךיד וטסכַאמ טָאװ -- ןזָאלעגוצ

 .רעטוּפ יו ךייוו ,טגָאז'מ יו ,טרעוו חחּפשמ עצנַאג יד ןוא ?לטרעוװ

 ךימ טָאה רעװש רעד ...שטנעמ ַא סרעייז ןיוש ןיב ךיא ,ןיוש

 קעװַא טשינ טייג'ס .רחסמ ןיא ןעמעננַײרַא טלָאועג ןליֿפַא ןיוש

 רעד טימ טלדיז יז ,טגָאלש יז .ךשוח רעדיוו זיא'ס .ַאחַא -- ךָאװ ַא

 ןעלדינש ןוא ןעלדיז עריא ךעלרעטסעווש יד ןוא ,ךַײלג וצ עטָאלב

 ךעי בָאה סָאװק :גערֿפ ךיא .תוער תויח יד יװ ךימ ןלַאֿפַאב ןוא

 זיא ישעטַאט רעד .רוציקב !ףלעװ וצ דייר ,ייג רָאנ 7? ןָאטעג

 טשיג טױרב 'ַאק טעװ גייט םעד ןוֿפ :טגָאז רע ןוא ןעמוקעג

 -ךיד יַאק ֹוצ טשינ ןעײג יז רעבָא *!ןידל ןֿפור ייז ן'רימ .ןַײז

 -נָא רימ ףיוא ןלעװ ייז זַא ,ןגָארטּפָא ןעמונעג רימ טָאה'מ .הרוּת

 .י.ןעגנערבמוא ,הלילח ,ךימ טע'מ ןוא םיֿבצק ןלעטש

 -ַאמעגּפָא יֹוזַא ךימ בָאה'כ ?ןלייצרעד רָאג סָאד ןעמ ןָאק יװ

 ,רֿבקה טוביח ןעװעג שממ ןיא גָאט רעדעי ןוא רָאי ריֿפ טרעט

 ןטסערג םםַײב .טשינ ךיא ײטשרַאֿפ ,ןטלַאהעגסױא סע בָאה'כ ױזַא יו

 ןענַאטשַאב יז זיא לָאמ קיצֿפוֿפ .טצַאלּפעג ץרַאה'ס טלָאװ רוביג

 ,טשינרָאג ןרָאװעג זיא ,ײברעד ןטלַאהעג טָאה'מ זַא רעבָא ,טג ןֿפױא

 דע םענעי ןעגנערב ןענָאק ייז .ארומ ייז רַאֿפ ךיוא טָאה ב7 רעד

 ,לַאג יװ רעטיב זיא ,ןצעמע ףיוא ךיז ןגײלרַאֿפ ייז זַא .םחל-רּכּכ

 .םיעשר ענעגושמ רָאנ ,םיעשר ױזַא טַאלג טשינ ןענַײז'ס

 .עלײשטַאֿפ רעד טימ ןרעטש םעד טשיװעגּפָא טָאה עטַאט רעד



 טעברַא רעד ַײב 6

 ןוֿפ ןרָאװעג לוצינ טנעז ריא סָאװ ,ךרבתי םשה טביולעג --
 .טנעה ערעייז

 . .. םולש ןיא ןַײרַא רָאג ךיז טגייל'מ ---

 . .. ךייש זיא'ס ---

 ריא ּוװ ,ןסיוו ייז ןענָאק יװ ....געוו ןֿפױא ךָאד טגָאז ריא --
 ? טנעז

 ,ֿבוט-םוי ףיוא ןרָאֿפעגמיײהַא ןיב'כ ---

 ? טָאטש רענעגייא רעד ןיא ןעד זיא'ס --

 ...ןבענרעד זיא'ס --

 טכַאמ םיעשר טימ ...םיעשרל 'ה רַמָא םולש ןיא, : טייטש'ס --
 ,םולש יַאָק 'שינ ןעמ

 ןקיש ייז .ןַײרַא ךיז ןגייל ןשטנעמ רעבָא .טשינ יאדװַא ---

 ,רעטומ יד ןיא קידלוש זַא ,טהנעט יז .םיזילש רעטנוא

 ןַאמרעגנוי רעד .טרעֿפטנעעג טשינ רָאג רעמ טָאה עטַאט רעד

 ןוא ןלוקַאּפש יד ןעמונעגּפָארַא טָאה רע .ןגיװשרַאֿפ ןרָאװעג זיא

 שטיק ַא טָאה רע .עלעכיט קיטױק ַא טימ ןצופ ייז ןעמונעג

 :ןֿפרעגנָא ךיז ןוא ןרעטש םעד ןָאטעג

 -עג ןעמ טלָאװ ,םולש טרעווס ןעוו ,רעגייטש ַא ,לשמל ---

 ?הּפוח ַא ןלעטש לָאמ ַא ךָאנ טֿפרַאד

 ןישודיק יד לטֿבמ טשינ ויא רּתיה רעד ? סָאװ רַאֿפ ?ַאה --

 .תומיתח עלַא ןבָאה ךיא ליוו לַיײװרעד ---

 אזא טימ ןעמורברעטנוא ןעמונעג טָאה ןַאמרעגנוי רעד ןוא

 ...ןייועג בלַאה ןוא גנַאזעג בלַאה זיא סָאװ ,שינעמורב טרָאס

 1956 י"ג ,"בוטש ןידיתיב סנטַאט ןַײמ, ןופ
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 שא םולש

 רעטכָאט עשיטַאי יד

 לטיּפאק ַא

 ַײב רעסַײמש ַא ןעוועג זיא סיטַאמ טניז זיא גנַאל טשינ ,,,

 ןוא טֿפַאנ עיצַאטסנַאב רענטוק רעד ןוֿפ ןויֿפ טגעלֿפ סָאװ ,ןסקוֿפ

 .ץץענערג רעד וצ ןטנַארגימע עשיסור ןלעטשוצ ךיֹוא יװ ,ץלַאז

 רעניבמָאג השמ 'ר ַײב ןייטש טָאה סיטַאמ ןַא ,טסּוװעג ןבָאה עלַא

 "נָא זַײװקיצנײא ךיז טָאה רע סָאװ ,ןדליג טרעדנוה ענייש רָאּפ ַא

 ןעוועג רעטַײװ ץלַא זיא ןוא ,טלעג טלמַאזעג טָאה סיטַאמ .טלמַאזעג

 זיא רע ןעוװ ,רעבָא לָאמַא .םירֿבח טימ ךיז טרֿבחעג ; רעטַײמש

 ןעזרעד רע טָאה ,ןעוועג קרַאמ ןשיווטיל ןֿפױא תיבה-לעב ןַײז טימ

 סיטַאמ ןוא .ןלעֿפעג םיא ןענַײז ייז .רעיוּפ ַא ַײב "תויח, רָאּפ ַא

 רעטרעדנוה ַא טּפַאכ ןהשמ 'ר וצ טֿפױל ,ךס ןייק טשינ טכַארט

 טֿפױק .ענטוק ןייק "תויחא יד טגנערב רע .דרעֿפ יד טֿפױק ןוא

 .ךיז רַאֿפ תיבה-לעב ַא טרעװ ןוא ןגָאװ ַא

 םיא ןליוו סענַאמרוֿפ הרֿבח .ךעלרעווש ןָא סע טמוק טשרע וצ

 זַא ,םיא טעשַארטס ןעמ .ןעמעננַײרַא עינַאּפמָאק רעד ןיא טשינ

 -טמענ ,טשינ ךיז טזָאל סיטַאמ .ןעמסרַאֿפ דרעֿפ יד םיא ןלעװ ייז

 .ןדליג רָאּפ יד טלַאהַאב ןוא טעברַא --- ןעגנולעטשַאב ןײלַא ןָא

 ,ךיז רַאֿפ רחוס ַא ןיוש זיא סיטַאמ .רָאי ַא קעווַא-טייג סע |

 ןסיטַאמ .תיבה-לעב ןטשרע םַײּב טנַאה רעד ןוֿפ רע25 ַא טּפַאכ

 ןעֶמ טדער ,"ןענידרַאֿפ ןשָארג ַא ליוו סָאװ גנויק ַא .ןעמ טיורטעג

 .ןָאמ יו ךיז ןטיש "סעקַאװטיל, יד .טייג טֿפעשעג סָאד .םיא ןגעוו

 ,"רעדורב ןטוג; ַא וציטמענ רע ,ןגָאװ ַא ךָאנ ןיוש טָאה סיטָאמ

 .ןייג ןרעג ןעמ ליװ ןסיטַאמ וצ .רעסַײמש ַא רַאֿפ ,"ךַאלמ , המלש

 | ."רעדורב רעטוג; ַא -- ביל םיא טָאה הרֿבח
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 זיא עלעדלָאג .רעכעקרָאג עטָאנ ַײב ןעמַאװצ ןעמ טסע ןסע

 טריֿפ םיֿפּתוש עַײרטעג יװ .ןעמַאזוצ ןבעל עלַא ...לבַײװ ליוװ ַא
 ןַײרַא רעסַאװ ןטלַאק ןיא טנַאה יד טשינ טוט סיטַאמ .ךיז ןעמ

 ןיילַא טרָאֿפ רע זַא ,רעלעֿפ ַא סעּפע רע טוט רעמָאט ןוא .הרֿבח ןָא

 ַא רעדָא "קַאזָאק ןקידנשקע ןַאק ןַײא ךיז טֿפַאש ןוא קרַאמ ןֿפױא

 ףיוא ךיז ןעמ טרעזייב -- ,"םק אל; ןיוש זיא סָאװ ,?בייל ןדנילב;

 | : ןסיטַאמ -

 !ןרָאװעג תיב-לעב רעצנַאג ַא !"רחוס, םעד ןָא רָאנ טקוק --

 ךיז טרעזיב -- "ןדלעה, ךיז טֿפַאש ןוא קרעמ ףיוא ךיז טרָאֿפ

 םעד טגָארט סָאװ ,גנוי רערַאד ,רעכיוה ַא ,ךַאלמ המלש םיא רעביא

 :ןגָאז ןגילֿפ ףיוא טגעלֿפ רע לַײװ ,ןָא טייהדניק ןוֿפ ךָאנ ןעמָאנ

 ,םיכָאלמ

 ,"ךַאלמ רעטלעזנװעֿפ; ! ןסיוו טנעקעג ןבָאה רָאי עצרַאװש יד --

 ךיז טרעֿפטנערַאֿפ -- עטָאּפַאק רעד רעטנוא םיא טגיל סע סָאװ

 .ןושל ןַײז ףיוא סיטַאמ

 טלַאהַאב רע ;?ןדליג רָאּפ יד זַײװקיצניא טכַאמ ,, סיטַאמ ןוא

 טיג הצ: טייג גנוי ַא .סָאד סייו ןעמ .םירֿבח ענַײז רַאֿפ טשינ סָאד

 ...?ָאה ,"ּפעקנּפרַאק עטיור; :שַאט רעבָארג רעד רַאֿפ ּפַאט ַא םיא

 ןָא ,עלעסקעוו ַא ןָא ןדליג רָאּפ יד ןייטש רע טָאה ןהשמ 'ר ַײב

 'ר סעּפע ךָאד זיא סע .תומכה ןייק טשינ טסייו רע .,לטיווק ַא

 ...רעטנזיוט יד ןיא ןשטַײד יד טימ טלדנַאה סָאװ ,רעניבמָאג השמ

 ןוא ..."טגָאמרַאֿפפ רע :םיא ןוֿפ ןעמ טדער טָאטש ןיא
 יז טגעלֿפ'מ יװ ,"ןטיט ענעזָאלבעגֿפױא יד; ,םיּתב-ילעב עֿבושח

 -קעוו ַא *טנַאה רעד סיוא סרע25 ןּפַאכ, םיא וצ ןיוש ןעמוק ,ןֿפור

 ךיוא טָאה רע זַא ,טזַײװ רע ;טגרָאב סיטַאמ --- ןלָאצ .וצ עלעס

 ,ךיז ןוֿפ טשינ טזָאלב רע רָאנ ,?סרעגנילק, יד

 רעד ףיא הרֿבח רעד טימ טציז סיטַאמ .גָאטימ ךָאנ תבש

 -ָאוװצעגסיױא יד טעּפעשט ןוא ריט סרעניבמָאג השמ 'ר רַאֿפ קנַאב
 -ֿפױא, יד .ַײברַאֿפעיײג סָאװ ,ןדיימטסניד יד ,?רעטנלָאשט; ענעג

 יד ןיא ןָאטעגנָא .סַאג רעד ןיא ךיז ןעיירד ?ןטיט ענעזָאלבעג
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 -דנגערק עשיתביילעב עסַײװ יד טימ ,קערטינש ענַײֿפ עקידתבש

 ,סַאג רעד רעביא ךעלעמַאּפ ייז ןעייג -- טנעה יד טגײלרַאֿפ ,ךעל

 ןטימ לקָאש ןכעלעמַאּפ ַא ןביג ןוא ?קנַאב; רעד רַאֿפ ןָא-ןעמוק

 -טלקָאש סיטַאמ (טנוה םעד לָאמ ַא ףרַאד ןעמ) ןסיטַאמ וצ ּפָאק

 ַא טיג .קעװַא טַײז א ןיא ּפָאק םעד טיירד ןוא טסנוע קירוצ

 -- ןָאט ןטסנרע ןַא טימ טגָאז ןוא ןגיוא יד טימ קנווו ןשירזממ

 ,טרָאװ בָארג ַא רעייז

4 

 סעטערָאק יד ןיא ! קָארבָא ,טכַארבעג רעלעטש יד ןיא דרעֿפ יד

 םוצ ךיז ןעמ טָאה -- טײרּפשעגסיױא יורטש שירֿפ ןוא ,טישעגנַײא

 קידנעמוקקירוצ .טזָאלעגּפָארַא ,לַאטש םעד ךָאנ טייג סָאװ ,רעסַאװ

 ןיא ;טלַײאעג ןַײרַא שרדמה-תיב ןיא ךיז ןעמ טָאה ,רעסַאװ ןוֿפ

 -תיב ןוֿפ ןוא ,טײיטש ןוא טייג ןעמ יו ,םישובלמ עקידנכָאװ יד

 ,"ךיז ןענעלרעטנוא ץרַאה סָאד; -- רעכעקרָאג עטָאנ וצ -- שרדמה

 ןוא טָאג -- ןעװעג לָאמטסנעד זיא סטכַאנױצ-קיטַײרֿפ ַא ןוא

 ןוז יד .קיטכיל ךָאנ זיא סע .טכַאג עקידרעמוז ַא -- ביל טַײל

 ןעגנעה ,למיה ןיא ףיט .ןרעטש יד .ןעמוקוצקירוצ ךָאנ טקנעב

 ,רעטצנעֿפ יד ןוֿפ ןענַײש ךעלטכיל עקידתבש  ,לַאֿפוצטָארַא רָאנ

 ןוא ןריט רַאֿפ .טקַאנק סע .לסעג ןיא ךיז טרעה גנַאזעג-תורימז

 רעד וצ ּפָארַא ,לסעג ןיא .סעטתיב-ילעב ,םיּתב-ילעב ןציז ןרעיוט

 טַײװ טרָאד ,םירוחב ,ךעלדיימ :"רעדגיק עגנויק ןריצַאּפש ,"קירב,

 ...רעצרעה יד ףיוא ביל ,טכַײל טזָאלב לטניוו ַא ...טּכַאנ רעד ןיא

 ןכדש ןנחוי 'ר טימ סיטַאמ ןריצַאּפש טַײז ַא ןיא לסעג ןיא

 -נַײא רעטסּוװַאב ַא ,דיסח ַא ,שטנעמ רערעטלע ןַא ,ןכדש ןנחוי 'ר

 ,ליטש טדער ,ךעלעמַאּפ טייג ,"רעזַײה עקידוֿבּכב, עלַא ןיא רעייג
 טימ ,ליטש ,סיטַאמ ןוא ;טסבלעז ךיז ןוֿפ קידנלעווק יװ ,תחנ טימ

 ,(טקָארבעגנָא) ןסע ?
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 טייג ,רסומ םיא טגָאז ןעמ ןעוו ,דניק ַא יװ ,ּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא ןַא

 .טירט עקנילֿפ ןייק ןכַאמ וצ טשינ ךיז טימַאב ןוא ךָאנ םיא

 ,טלעוו יד ךיז טריֿפ ױזַא טשינ !סיטַאמ ,ױזַא טשינ זיא סע --- !

 רָאּפ ענַײז טָאה ...ןעקנַאד וצ טָאג ,הסנרּפ ןייש טָאה שטנעמ ַא

 -- וד טסײטשרַאֿפ ,טרָא ןַײד ףיוא רעדנַא ןַא ...לבור טרעדנוה

 ןַײד !ןעגנוי-רעטַײמש ?ייז ןענַײז רע ?הרֿבח יד ריד גיוט סָאװ

 שטנעמ ַא ,רַאנעג טשינ ךיז ןעמ לָאז ,ןיוש ךָאד טסיב ?ןכַײלג

 ַא רַאֿפ סָאװ ?לַאטש ןיא ןבעלּפָא ןבעל עצנַאג סָאד ,ןרָאי יד ןיא

 ?ןגיוא סנטַײל ןיא ןעמ טָאה טרעוו

 יז ?ןעד ךיא ףרַאד ןעמעוו !ייז ףיוא ַײּפש ךיא ? ןטַײל --

 ...טסייו ריא ...טלעג ןגרָאב רימ וצ ןעמוק

 רעד ןוֿפ רע עדַאיל ַא טשינ זיא ןעמ .םעד רעביא עקַאט -- | 

 הד יװ גנוי ַא ...לבור טרעדנוה רָאּפ ענעגייא ...ּפָארַא סַאג

 סטכעלש וד טסָאה ןעמעוו -- שטנעמ רעכעלטנרָא ןַא ,הסנרּפ ןייש

 ןרַאֿפ הרֿבח רעד טימ רעדָא לַאטש ןיא וד טסמוק יװ ןוא ? ןָאטעג

 סייו ,ךיז טערַאטס ?ךיא סייוו ,וד יו שטנעמ רעגנוי ַאזַא ?לַאטש

 טימ ךיז ןרֿבח וצ ,זיוה ךעלטנרָא ןַא ןיא ןעמוקוצנַײרַא ,סָאװ ךיא

 .ןשטנעמ עכעלטנרָא

 גערֿפ ןעד ךיא ףרַאד סנעמעוו !דרע'רד ןיא ייז בָאה ךיא --

 ? ךַײא ךיא

 ױזַא טשינ -- ןָאט ןַײז ןנחוי 'ר טרעדינרעד -- !וד טסעז --

 ,ךימ וטסײטשרַאֿפ ,לּכ םדוק ,וד יװ שטנעמ ַא .טלעוו יד ךיז טריֿפ

 ןַײד טשינ ןיב ךיא .ןגָאז וצ רסומ טשינ ,הלילח ,ריד ןיימ ךיא

 ,ריד סע ךיא גָאז ךעלשטנעמ .טַאלג רָאנ .לאוג ןַײד טשינ ,עטַאט

 טָאה וד יװ שטנעמ רעגנוי ַא ?ריד ןוֿפ ןַײז ףוס רעד טעװ סָאװ

 ןיא טקיטכענ ,לבור טרעדנוה רָאּפ ענייש ַא ,הסנרּפ ןַײז ךיז

 ומ שטנעמ ַא ,ןַײז טינ ןעמ ןעק לַאטש ןיא םימיה לּכ !לַאטש

 ףרַאד ןעמ זַא ,ָאט וצ רעלק ַא לָאמ ַא ,תילכּת ַא ףיוא ןרעלק

 !טַײצ טשינ ?סָאװ ...ןָאט וצ ךודיש ַא לָאמ ַא ךָאד
 + לה 5 .ןגיוושעג ליטש טָאה סיטָאמ
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 רעטיירב ןנחוי 'ר זיא -- וד יו שטנעמ רעגנוי ַא ,וטסעז --

 -טמוק ,לבור טרעדנוה רָאּפ ענַײז ,הסנרּפ ןַײז ךיז טָאה --- סױרַא

 בָאה ךיא .רימ ףיוא רָאי ַאזַא ,החּפשמ רענייש ץנַאג ַא ןוֿפ סױרַא

 -עלטנרָא ןַא .גילעז 'ר .טנעקעג ,םולשה-וילע ,ןטַאט ןַײד טוג ךָאד

 ןַא ןֿפָארטעג ,ןרָאֿפעג .געוו ןַײז ןעגנַאגעג ךיז זיא ,שטנעמ רעכ

 ןַא -- טנעקעג טַײװ יו ,ןעמונעגֿפױא םיא ןגָאװ ןֿפױא ,ןעמערָא

 ,שטגעמ ַא ךָאד ןיב ךיא ? ךיא סייוו ,ןעמונעג םייהַא תבש ףיוא חרוא

 ינעמ טימ טלעוװ ַא ןעק ,רעזַײה ענעדײשרַאֿפ ןיא ןַײרַא-טמוק סָאװ

 רעכַײלג ַא לָאמ ַא ךיז טכַאמ רעמָאט ?טשינ ןעד סָאװ רַאֿפ ,ןשט

 -ליב ַא טימ ?רערעדנַא ןַא יװ שטנעמ ַאזַא טשינ ?סָאװ ,ךודיש

 ...ךעלטנרָא ךיז טריֿפ ןעמ זַא ..,דניק שיּתב

 ?סָאװ ,טעגרהעג ,טעֿבנגַאב םעוו ןעד בָאה ךיא ---

 טשינ ךָאד טסיב ,ךימ וטסײטשרַאֿפ ,ךיא ןיימ סָאד טשינ --

 ךיז ןרֿבח ,ךעלטנרָא ןריֿפ ךיז ףרַאד ,וד יווװ שטנעמ ַא !דניק ןייק

 רעוו !ןעגנוירעסַײמש ןייק טימ טשינ ,ןשטנעמ עכעלטנרָא טימ

 ...ןָאט וצ טלעװ רעצנַאג רעד טימ .,סעזובָאל ?ייז ןענַײז

 סייוו ,טשיג רָאג ?ייז טימ ךימ רֿבח ךיא ,עקַאט טניימ ריא ---

 / ,.יֹוזַא טַאלג ,ךיא

 ֿבקעי 'ר טימ טשרע ןענװַאד םַײב טנַײה ךיא בָאה טָא --

 :ענעגייא סָאד ךיוא טגָאז ֿבקעי 'ר :ריד ןגעוו טדערעג ןַאמדלָאג

 ענַײז ,ןטעברַא ליוו רע .הסנרּפ ןייש ךיז טָאה ,גנוי רעכעלטנרָא ןַא

 ...ןדליג רָאּפ

 .ןגיוושעג ליטש טָאה סיטַאמ

 !טשינ ןעד סָאװ רַאֿפ ?ןכַאמ ךיז ןעק סע סָאװ ךיא סייוו ---

 ,רעגרעלליוװ ןייק טשינ טכוז ֿבקעי 'ר .ןַײז ךעלגעמ ץלַא ןעק סע

 ַא ןעלחר ןַײז רַאֿפ ...םעדייא ןַא ךיז טכוז רע ,סוחי-לעב ןייק

 !תיב"ןב ַא טרָאד ןיב ךיא ?טשינ ןעד סָאװ רַאֿפ ןוא ,הסנרּפ-לעב

 .רעקיטרָאד רעצנַאג ַא

 טימ ןוא .טליֿפרעד טסורב סעסיטַאמ טָאה טײקמערַאװ ַא

 ףעגנַאגעגכָאנ ןנחוי 'ר רע זיא ,ץראידרד טימ ,טירט עליטש



 טעברַא רעד ַײב 102

 םַײב קִיור ךיז רע טָאה ,טכַאנ רעד ףיוא קידנעמוקמיײהַא ןוא

 ןַײרַא למיה ןיא טקוקעג ןוא טצעזעגרעדינַא רעטצנעֿפ

 רע סָאװ ,דוס רעטשרע רעד ןעװעג זיא סעומש סננחוי 'ר

 ,ןגרָאברַאֿפ םירֿבח ענַײז ןוֿפ טָאה

. 

 ןעשַאּפ ךָאװ עצנַאג ַא .דלעֿפ סָאד ךיז טיצ לסעג םעד רעטנוא

 דרעֿפ יד תולגע-ילעב יד ןריֿפ תבש .תומהב-טָאטש יד טרָאד ךיז

 ,ךיוב ןֿפױא ןגיוצעגסיוא הװַאג לעב ַא ךיז טגיל סע .דלעֿפ ןֿפױא

 טעשַאּפ דרעֿפ סָאד ןוא ,ךעלרעדניק יד ןוא בַײװ סָאד טציז םיא ןבענ

 קיטש םוצ קירטש ןגנַאל ַא טימ ןדנובעגנָא ,ןטַײװ רעד ןוֿפ ךיז

 ןליּפש ןעגנויטָאטש יד .דרע רעד ןיא טקַאהעגנַײרַא זיא סָאװ ,ץלָאה

 ןעמ ןוא ,"ןלַאב, םעד ןיא *טנעלַאּפ, ןטימ טּפַאלק ןעמ :*טנעלַאּפ

 .רענלעז ןיא ןליּפש ןעגנוי ערענעלק ."עטעמ, רעד וצ זיב טֿפױל

 רעד ןוֿפ טנעייל ענייא ןוא ,רעבַײװ עּפוק ַא ןציז לגרעב ַא ףיוא

 רעסַאװ ןיא ּפָא ךיז טגָאלש לוק קידנענייוו ריא ."הניארו-הניאצ,

 | ,ןטַײװ רעד ןוֿפ

 רַאֿפ דרעֿפ יד ןטלַאה ייז .םירֿבח סעסיטַאמ ןגיל רעסַאװ םַײב

 ןבענ ,רעטַײװ לסיב ַא ."רעטנלָאשט/, ןוֿפ ןסעומש ןוא ,קירטש יד

 ,ןַאלוב ןַײז ךיז טעשַאּפ ןוא ןילַא רענייא סיטַאמ טגיל ,לכעלימ םעד

 ןוֿפ ןֿפױל ןלעו יד ּוװ ,ןַײרַא רעסַאװ ןיא טקוק ןוא טגיל רע

 דָאר םעד ףיוא טכרָאש רעסַאװ סָאד יו ,ךיז טרעה ןטַײװ רעד

 -לעב ןריצַאּפש סע .קירב יד ךיז טעז טרָאד ןוֿפ .לכעלימ ןוֿפ

 ןַײא ךיז טכרָאה ןוא טגיל סיטַאמ . ..םירוחב ןוא רעטכעט עשיּתב

 יד טימ טשטַאּפ לכעלימ:רעסַאװ סָאד .שיורעג-רעסַאװו םעד וצ

 -עג ַא טימ קידנעמָארטש .,רעסַאװ סָאד .קישַאר ,קישַאר ,רעדער

 ,רעדער יד ףיוא טלַאֿפ ,ּפָארַא לָאט ןיא ךיוה רעד ןוֿפ טניר ,רעזייב

 טקוק ןוא טגיל סיטַאמ ןוא ..,קירוצ תוזע טימ ןשטַאּפ רעדער יד

 .רעבירַא קירב רעד וצ טרָאד ,טַײװ

 יד טימ ;רעטכָאט סנַאמדלָאג ֿבקעי 'ר ,עלחר ,יז טריצַאּפש טָא
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 טּפעלש דיילק גנַאל ריא ןוא .ןסַאלעג ,קַיור ןעייג ייז ;סעטרֿבח

 רעסַאװ ןיא ןקוק ןוא טלעטשעגּפָא ךיז ייז ןבָאה טָא .ךָאנ ריא ךיז

 ,לדייא ױזַא ,קַיור ןוא ןייש ױזַא זיא יז ,טכיזעג ריא טעז רע .ןַײרַא

 ךיז ןעלגיּפש דיילק גנַאל ריא טימ םינּפ ריא .דניק שיּתב-לעב ַא

 טייג ןוא ,טיירדעגמוא ךיז יז טָאה טָא ןוא ,רעסַאװ ןיא ּפָא יאדווַא

 ,ןדנּוװשרַאֿפ טרעוו ןוא ,רעטַײװ
 ןַײרַא רעסַאװ ןיא טקוק ןוא טציז סיטַאמ

 םוצ ןטעברַאֿפ םיא ןעמ טעװ ֿבוט-םוי .ןַײז הלּכ ןַײז טעוו יז

 .ןבעג ךעלגנירעיוא ענעדלָאג רָאּפ ַא ריא טעװ רע .טסַאג וצ ןּתוחמ

 .טעװ רע ...ּפָאק ןטימ קידנעלקָאש ,ןעקנַאד ןוא ןעמענ טעװ יז

 דבכמ םיא טעװ ןתוחמ רעד ןענוװַאד ןייג לוש ןיא ןּתוחמ ןטימ

 רעצנַאג רעד רעביא ,לוש ןוֿפ ןתוחמ ןטימ טעװ רע ,ריטֿפמ טימ ןַײז

 ןתח ןטימ ןַאמדלָאג ֿבקעי 'ר ...ןקוקכָאנ ייז טעװ ןעמ .ןייג סַאג

 ...ןעייג

 ןלעוו יד טשטַאּפ דָאר סָאד ,ןַײרַא רעסַאװ ןיא טקוק רע ןוא
 | | .טשיור רעסַאװ סָאד

 ,ףיוא ךיז טבייה רע .ןײלַא ךיז רַאֿפ ךיז רע טמעשרַאֿפ דלַאב

 -ַײברַאֿפ ,םיהַא סע טריֿפ ןוא קירטש םַײב דרעֿפ סָאד ןָא-טמענ

 | :רע טגָאז ןעגנוי יד רַאֿפ קידנעייג

 ! הרֿבח ,טמוק ---

 סיטַאמ .טייג ןעמ ןוא קירטש יד רַאֿפ דרעֿפ יד טמענ ןעמ
 ןוֿפ .ליטש זיא לסעג ןיא .םיא ךָאנ הרֿבח ,סױרָאֿפ ןַאלוב ןַײז טימ

 ןוא וװץעגרע טציז דִיי ַא :"הרוּת; ךיז טרעה רעטצנעֿפ ןֿפָא ןַא

 טימ טריצַאּפש ,תבש ןוֿפ גנַאזעג סָאד ,לוק סָאד ןוא ,טנרעל !
 טמעשרַאֿפ ןוא קירטש םעד טלַאה סיטַאמ .לסעג ןרעביא טייקיור

 דרעֿפ ַא טריֿפ רע ןוא טנרעל ןוא טציז דִיי ַא :ןיילַא ךיז רַאֿפ ךיז

 | ,סַאג ןיא
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 / ווַאקינרעיּפַאּפ י

 ןוח א ַײב ררושמ ַא רעוו ךיא

 ןיא עמַאמ-עטַאט ןבָאה "סקיטעמוא ןַא ןוא סליטש; ַא רעסיוא

 טשרע :ןעזעג טשינ רָאג ,ענַײמ ןרָא-רעדניק עטשרע יד ַײב ,רימ

 ירד ךָאנ טימ ייז רַאֿפ טקעלּפטנַא ךימ ךיא בָאה רָאי ןטנַײנ ןֿפױא

 ,לכעלעק קידנעגנילק ןייר ַא טימ ,רעהעג טוג ַא טימ : ןטֿפַאשנגײא

 | . ,הניגנ רַאֿפ ליֿפעג ַא טימ ןוא ,*לטלַא; ןַא

 :עמַאמ-עטַאט ַײב ךיא בָאה ןטֿפַאשנגײא עקיזָאד יד טנשריעג

 סָאד ןוא רעהעג םעּד -- ןעמַאמ רעד ַײב ןוא םיטש יד -- ןטַאט םַײב

 -סעווש עקיצנייא יד ןעקנָאשַאב ןעוועג ךיוא זיא םיטש ַא טימ .ליֿפעג

 ,םייה רעד ןיא רעדניק סקעז עלַא ןוֿפ עטסטלע יד ,האל ,ענַײמ רעט

 תולעמ עלַא טימ ןעגנולקעג טָאה סָאװ ,ןַארּפָאס ַא יז טָאה טַאהעג

 ...דליוװ ןוא יור רעבָא ,קרַאטש --- רָאנעט סנטַאט ןוֿפ תונורסח ןוא

 ןגעוו טסעד ןוֿפ ןעמ טָאה ,תונורסח עקיזָאד יד ףיוא טקוקעג טשינ

 ,ןגנמ -ַא ןעוועג זיא רע תמחמ ,ןעגניז ןרעה טנָאקעג ןרעג ןטַאט םעד

 -נַא ןוא ןַאטָאריס ,ןעניטרַאװק טריּפָאקכָאנ ןוא ,תונזח טַאהעג ביל

 -ַארג ןוֿפ רעדָא ךעלנעזרעּפ טרעהעג טָאה רע עכלעוו ,םינזח ערעד

 | | ,ןטַאלּפןָאֿפָאמ
 ,עניימ רעדירב ריֿפ יד טַאהעג ךיוא ןבָאה גנַאזעג וצ היטנ ַא

 רעייז ןעגניזסיוא ןעמיטש ןָא ןוא ןעמיטש עבלַאה טימ ןגעלֿפ סָאװ
 ןטסכעלײרֿפ םוצ ןוא ןטסרעמ םוצ .חור-ֿבצמ ןטכעלש רעדָא ןטוג

 ןעמעלַא טָאה סָאװ ,גָאט ןקידֿבוט-םוי-תבש ַא ןיא ןעגניז ןעמ טגעלֿפ

 -עילימַאֿפ םענעֿפָא ןוא םענעטלַאהַאב ןקידנעטש ןוֿפ טנֿפָאװטנַא יו

 טכַאמעג ןעגנַאזעג סנעמעלַא טימ םייה יד טָאה גָאט ַאזַא ןיא .גירק

 ןייא ןיא טגניז רעדעי ּוװ ,לושגנַאזעג רעניילק ַא ןוֿפ קורדנַײא םעד

 סע סָאװ בילוצ ,ןוגינ ןרעדנוזַאב ןַײז טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא

 -ייה ןקיזָאד ןיא ."עיִנָאֿפַאקַאק, ענעֿפורעג-ױזָא יד ןײטשטנַא טגעלֿפ
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 ,ןבעלנעמַאזוצ ןרַאילימַאֿפ ןיא יו ,טָאה ןדעי ןכלעוו ןיא ,רָאכ ןשימ

 טשינ לָאמ ןייק טעמּכ ןבָאה ,עינָאמרַאה ןוֿפ ךוּפיה םוצ ןגיוצעג

 ןשיווצ טדערעגּפָא יו ,ןגעלֿפ רימ ,עמַאמ יד ןוא ךיא ןעמונעגלײטנַײא

 --- ָאלָאס ןעגניז זדנוא ןזָאל ןוא ןקידנע ןלעוװ עלַא זיב ןטרַאװ ,ךיז |

 ןוא ןטלַאהעגנַײא טרַא רעזדנוא טימ ןייג וצ ןרױלרַאֿפ טשינ ידּכ

 ,ץמַאמ יד גנַאזעג ליטש טַאהעג ביל טָאה טּפױה רעבייא .גנַאזעג ליטש

 יו ךיז ןיא ןעגניזנַײרַא רעמ ץרַאה ךַאװש ריא בילוצ טגעלֿפ סָאװ

 םיטש ןייק טשינ טָאה יז סָאװ ,ןרעױדַאב ןוא ךיז ןוֿפ ןעגניזסױרַא

 טקוקעג טשינ ...ןָאט םעד ןטלַאהסיוא ףיוא ,טשינ םעטָא ןייק ןוא

 -ַאב קידנעטש עמַאמ יד טגעלֿפ ,ןטייקירעווש עשיזיֿפ יד ףיוא רעבָא

 בָאה ךיא ןכלעוו וצ ,ןעגניז טרַא ריא טימ טעברַאבוטש יד ןטיילג

 -עג יד וצ יו האנה ןוא טײקמַאזקרעמֿפױא רעמ טימ טרעהעגוצ ךיז

 האנה רעקיבלעז רעד טימ .סרעגניז *עגעגייא, ערעדנַא יד ןוֿפ ןעגנַאז

 טשינ ,געלֿפיכ ןעוו -- רימ ןיא ךיוא ןרעהנַײא ךיז עמַאמ יד טגעלֿפ

 -עג טָאה עמַאמ יד יװ ןרעה ױזַא לַײװ ,בילוצ ריא ןעגניז ,לָאמ ןייא
 -עג רָאנ טָאה סע ;טנָאקעג טשינ םייה רעד ןיא רענייק טָאה טנָאק

 ןליֿפַא לָאז יז ,לעֿפעג ריא לָאז סָאװ ,סנױזַא סעּפע ןַײז טֿפרַאד

 ,וויטָאמ ןטרעהעג םעד ןּפַאכוצֿפױא ידּכ ,עקנירעטַאק ַא ךָאנ ןײגכָאנ

 :"ערעירַאק, ַא טכַאמעג ייווצ רָאנ ןבָאה סרעגניזמייה עלַא ןוֿפ

 -עגב סעקינויצייֿבֿבוח ענַײז ןבָאה ןטַאט םעד .ךיא ןוא עטַאט רעד

 לוש רענעגייא רעייז ןיא רוביצ-חילש רעייז רַאֿפ טכַאמעג טלַאװ

 -שיצנַארֿפ ףיוא עשרַאװ ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה סָאװ ,"ןויצ תראֿפּתע

 טַײװ זיא סָאװ ,רענַײמ עטַאט רעד טָאה לוש רענעי ןיא .סָאג רענַאק

 -שאר ַא טימ םענַײז םלוע םעד ןעוועג הנהמ ,זעיגילער ןַײז ןוֿפ ןעוועג

 טימ וליֿפַא ןוא ףסומ ןוא תירחש ןקידֿבוט-םוי ַא טימ ,ןשטנעב-שדוח

 ...ןזָאלב רֿפש

 "עגנָא ,סנטַאט ןטימ ןלַאֿפעגֿפױנוצ ךיז זיא *ערעירַאקפ ןַײמ ךיוא

 יב ררושמ ַא ןַײז -- טימ ,טקידנעעג ךיוא ןוא יז ךיא בָאה ןביֹוה

 לגניי ַא ןוז ַא סנכש ַא ךימ טָאה תונזח ןיא ןגױצעגנַײרַא .ןזח ַא

 ןוח-ןָאזעס ַא ַײב ררושמ ַא רע זיא ןעוועג : רימ ןוֿפ רערעטלע ןָא
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 -םימי יד רעביא ףיוא רָאנ סרעטלַאהרעטנוא עילעּפַאק ַא טכוז סָאװ
 ןוא טדערעגוצ קרַאטש ךימ סע טָאה ,לדנוז סנכש ןַײמ ,רע .םיארונ
 וצ עביל ןַײמ בילוצ .ןילַא ןזח םעד רימ וצ ןעוועג חירטמ וליֿפַא
 טזָאלעג ךיז טייקידוועמעש ןַײמ ףיוא טקוקעג טשינ ךיא בָאה גנַאזעג
 וצ קעװַא ןיב ןוא ןטַאט ןוֿפ המּכסה יד ךיוא ןעמוקַאב ,ןדייררעביא
 רעבָא ןיוש ךיא ןיב רעטייוצ רעד וצ : עיציטעּפער רעטשרע רעד
 -נוא ןוֿפ רענייא טשימעגנַײרַא ךיז טָאה סע תמחמ ,ןעגנַאגעג טשינ
 ןוא טדערעגּפָא םיא ןוֿפ ךימ טָאה רעכלעוו ,סרעייגניײא-בוטש ערעזד
 רימ ןוֿפ טעוװ ןזח ןווָאנָאזעס ַאזַא ַײב זַא ,םענַײמ ןטַאט םעד ןזיוװַאב
 םיטש יד רע טָאה טניימעג) "ילּכ; ַאזַא טימ זַא ןוא ,ןרעוװ טשינ רָאג
 ,עגָאגַאניס רעװעשרַאװ רעד ןיא ןעגניז טנָאקעג ךיא טלָאװ (ענַײמ
 "לוש עשישטַײד, רענעֿפורעג-ױזַא רעד ןיא

 ןעמעננָא סָאד ןעגנַאגעגוצ זיא סע ױזַא יו טשינ ןיוש קנעדעג'כ
 םיארוג:םימי זַא ,רָאנ קנעדעג'כ .עגָאגַאניס רעד ןוֿפ רָאכ ןיא ךימ
 -סקלָאֿפ ןטנַאקַאב ןוֿפ גנוטייל רעד רעטנוא ןעגנוזעג ןיוש ךיא בָאה

 ' .ַאטָאריס ןושרג --- םינוח יד ןוֿפ ןזח םַײב --- ווָאיל ָאעל רעקיזומ

 יז בָאה'כ ןעוו ,רָאי עטנַײנ סָאד ןעגנַאגעג רימ זיא ,טגָאזעג יו
 יז ךיא בָאה טקידנעעג סָאװ ,"ערעירַאקק עקיזָאד יד ,ןביױהעגנָא
 | ,רָאי ןצרעֿפ יד ַײב

 ןַײז רָאי ףניֿפ יד זַא ,ןגָאז טייקרעכיז רעלוֿפ רעד טימ ןָאק'כ
 עטסקידנעגניז ענַײמ ןעוועג תמאב ןענַײז ןַאטָאריס ַײב ררושמ ַא
 ;תומולח עטסנעש ,עטשרע יד ןוֿפ ןרָאי סָאד ןענַײז ןעוועג .ןרָאי
 ,ַאטָאריס ןטייוצ ַא וצ ןסקַאװסױא ןוא ןרעװ סיורג ןגעוו תומולח
 עכלעוו ,יניטסיטָאב ןוא ןיּפַאילַאש ,ָאזורַאק .. .ַא וצ תוחּפה-לכל רעדָא
 ,ייז ןגעוו ןרעה ןוֿפ טנַאקַאב ןעוועג טַײצ רענעי וצ ןיוש רימ ןענַײז
 יז ןוֿפ רענייא ןרעוו רעכיז ךָאנ לעוו'כ וַא ,ענַײמ גנודליבנַײא יד
 ןטיירגוצ ןעמונעג סנטַײצ ליב ןיוש בָאה'כ זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא
 לטעלב ַא ןּפַאטרעד רָאנ געלֿפ ךיא ּוװ ...ןעגניז םוצ לַאירעטַאמ
 רימ ַײב זיא עינַאמױטָאנ יד ,ןטלַאהַאב רימ סע ךיא געלֿפ ,ןטָאנ
 ּוװ ןוֿפ ןדַײנשסױרַא רעטעלב יד געלֿפ ךיא זַא ,ױזַא ןסקַאוועצ ךיז



 107 רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןיא

 -סױרַא הֿבנגב וליֿפַא ןוא ;לַאנרושז ןשידַיי-טשינ ןוא ןשידִיי ַא רָאנ

 ץנַאג ַא טעֿבנגעגקעװַא לָאמ ןייא בָאה'כ זיב ,רעכיב עצנַאג ןוֿפ ןסַײר

 סנעמעװ ,רעזנוצ םוקילא ןוֿפ רעדילסקלָאֿפ ןעצ ,ןטָאנ טימ ךוב

 .ןעמַאמ רעד ןוֿפ טרעהעג לָאמ עטשרע סָאד בָאה'כ ?עכָאס,

 טימ ,ןווָאיל ָאעל ַײב עקַאט ךיא בָאה הֿבנג עקיזָאד יד טכַאמעג

 רעטעּפש רָאי קילדנעצ ייווצ רעביא טימ ךימ טָאה לַאֿפוצ רעד ןעמעוו

 בילוצ ."ייט לזעלג; ןשירַארעטיל ַא ףיוא ,ֿביֿבָא-לּת ןיא טריֿפעגֿפױנוצ
 טכַאמעג טשינ רימ ךיז טָאה הביסמ רעקיזָאד רעד ףיוא סָאװ ,םעד

 ךיז ןבעג ןוא םיא רַאֿפ ךיז ןלעטשוצרָאֿפ טייהנגעלעג עקיסַאּפ יד

 ,שיט ןייא ַײב זַא ,טסוװרעד טשינ ווָאיל ךיז טָאה ,ןענעקרעד וצ

 -יילק טָאה סָאװ ,ֿבנג-ןטָאנ ןַײז םיא טימ ןסעזעג זיא ,םינּפ לא םינּפ

 ...עלעקעטש ןַײז רעטנוא ןעגנוזעג טייהרענ

 1958 ביבָאילת ,"עטנעַאנ ןוא עשימיײה, ךוב ןופ

 ןַאסרעּפלַא יכדרמ

  ןַאמָאר ןופ

 דרע רעניטנעגרַא הוא

 רענעמ ,ןיילק יו סיורג ,םיאורב עטעקַאנ-בלַאה ,ענעסירעגּפָא

 ,רבדמ ןטסיװ ,ןטיירב ,ןגנַאל ַא ןיא םורַא ךיז ןעַײלש ,ןעױרֿפ ןוא

 ןכיוה ןשיווצ ךיז ןעלגנעלש עכלעוו ,ןלידָאקָארק ןוא גנעלש ןשיווצ

 ,בוטש ןייק .דרע רעד ןוֿפ ךַאלֿפרעביײא יד טקעדרַאֿפ סָאװ ,ןַאירוב

 .ייז ןעלגָאװ למיה ןעַײרֿפ ןרעטנוא --- לַאטש ןייק

 ןוא עטעקַאנ רעַײֿפ טימ יו טָארב ןוז עשילַאקיּפָארט-בלַאה יד

 ןיא ןוא טולב ןיא ןעקנוטעגנַײא .רעבַײל ענעכָאטשעצ רענרעד ןוֿפ

 ,געו ַא סױא-ןקַאה ,רענרעד ןוֿפ דלַאװ םעניא ייז ןעשזדָארב ,סייווש

 ךיז ןכַאמ ריא ףיוא ןוא דרע רעד ןוֿפ ףיט רעד ןיא ןַײא ךיז ןבָארג
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 ךעלהֿפוע ערעייז ןצישַאב וצ ידּכ ,סָאשטנַאר ,י סעקנַאילמעז ,ןעגנוניוװ

 רעייז סיוא-ןגייז עכלעוו ,ןטיקסָאמ ,ןטקעזניא ,גנעלש םיקיזמ יד ןוֿפ

 -2 ןעוועשטרָאק עקינייא .טייהרעקידעבעל שיײלֿפ רעַײז ןסערֿפ ,טולב

 יַאּפש ,רעצעלק ערעווש ןּפעלש ,רעמייב עקידעכעטש ,עקירעדינ סיוא

 ןזַײא-רעקַא םעד ןַײא ןיוש ןקעטש :;ןעלזייא ,ןסקָא עדליוו ןַײא-ןענ

 ,דרע רעטרירַאב טינ לָאמ ןייק ךָאנ רעד ןיא

 -מערַאב יד סָאװ ,= *ַארָאלֿפ , רעד ןוֿפ ןטנַארגימע יד ןענַײז סָאד

 -ימי עקילייה יד ףיוא רעהַא טריֿפרַאֿפ טָאה עיּפָארטנַאליֿפ עקיצרַאה

 ןעַײרֿפ םעד ןיא ,ָאד ידּכ ,עניטנעגרַא ןוֿפ סעּפעטס עקידתישארב

 .ןעמָארגָאּפ ןוֿפ ןסיוו טינ רעמ ןוא ןעמוקַאב וצ החונמ-םוקמ ַא ,דנַאל

 ןיא דניק-ןוא-בַײװ טימ ,ןשטנעמ יד ,ייז ןעלגָאװ .יײרעביױר ןוא תולג

 ערשּכ ענייש יד ןיײלַא ךיז ןוֿפ ןענרעל ,רבדמ ןטיירב ,ןסיורג םעד

 דרע םיחטש עקידתודוס ,עטיירב יד .דרע יד ןטעברַאַאב ; הכָאלמ

 ,ָאקַאשט רעד ןוֿפ דלַאװרוא רעד .םורַא ייז ןעלגניר ַאּפמַאּפ רעד ןוֿפ

 ןַא ןָא יז ףיוא טֿפרַאװ ,טנָאזירָאה ןיא ןטרָאד ייז וצ טקוק סָאװ

 וי 7 | ,המיא

 טמוק ֿבושי ַא ןוֿפ שטנעמ ןייק .םורַא יז ןעקנַאלב ,ןיילַא ,טנלע

 ,עטמַאַאב יד זיולב .עטסיוו רעד ןיא םיחדנ יד ןעוט סָאװ ,ןעז טינ

 ,ייז רעביא טלעטשעגנַא טָאה עיּפָארטנַאליֿפ יד סָאװ ,סרעעזֿפױא יד

 ןיא קישטנַאק ןטימ ןוא דרעֿפ ערעייז ףיוא ןֿפױלנָא ןגעלֿפ עכלעוו

 עקַאט תמאב ןבָאה ייז סָאװ ןימ סָאד ,ןטנַארגימיא יד ןענרעל טנַאה

 ךיז ענעבירטרַאֿפ יד ןבָאה זַײװכעלסיב ...ןילּפיצסיד :טסוװעג טינ

 "רַאֿפ יו טעמּכ ֿבושי ןטלַא םעד ןבָאה ,עגַאל רעייז וצ טניווועגוצ

 טימ ןטלַאהעג המחלמ הרוֿבג רעכעלשטנעמרעביא רימ: ןבָאה ,ןסעג

 ןוא .רבדמ םעד ןעמוקעגַײב טָארט ַײב טָארט ןוא שינעטסיװ רעד

 ןרעביא ןבָאה טכַאנ רעד ןוֿפ ןעלכיימש עטשרע יד ןעוו ,לָאמ טֿפָא

 ךיז טָאה לטנױװַאּפמַאּפ ליק דלימ ַא ןוא ןָאטעג בעווש ַא רבדמ

 ,ףיש ןופ ןעמָאנ * -- .לצָאװ ןטימ סױרַאןסַײר * --- ,ךעלביטשדרע 1
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 "עקנַאילמעז; ַא ןוֿפ ןיוש ךיז טָאה ,טרעטנָאלּפעג ןזָארג יד ןשיװצ

 :ןרעה טנעקעג דיל ךעלײרֿפ ַא ?ָאשטנַאר, רעדָא

 ,טלעוו קע ןוֿב ןבירטעג ,

 טסענ עקיור ַא ןענוֿפעג

 ;דנַאל רעניטנעגרַא ןעַײרֿפ סםעניא

 דלעֿפ סָאד ןבעג טעװ טױרב

 טַאז ןוא ַײרֿפ ןבעל ן'רימ ןוא

 ."טנַאה סדרע-עמַאמ רעד ץֿפ

 וצ ןעניוועגוצ טנעקעג טשינ ךיז טָאה טנַארגימיא ןייא רָאנ

 רעדָא רוחב רעד רעב ןעװעג זיא סָאד .עגָאל רעקיטלָאמעד רעד

 ,רע ,ןֿפורעג םיא ןבָאה ןטסינָאלָאק יד יו רעב רעצרַאוװש רעד

 ףיש רעד ףיוא טָאה ןַאטיּפַאק רעד סָאװ ,שטנעמ רעקרַאטש רעד

 -סיד יד ןבָאה "עכירעב; ןַײז טימ רע ,ןעקנָאשַאב לַאדעמ ַא טימ
 עטֿפַאהלקע יד ךיוא .ןדַײל טלָאװעג טינ עטמַאַאב יד ןוֿפ ןילּפיצ

 ןבָאה ןטנַארגימיא ֿבוו סָאד סָאװ ,עלעכיימש-הֿפינח סָאד ,הענכה

 טנָאקעג טינ רע טָאה ,כַאמ טזומעג סרָאטַארטסינימדַא יד רַאֿפ

 ןבָאה ,רעלטעב ןוא רערָאנש יװ ,רעטרעוו-לדיז יד .ןגָאוטרעבירַא

 .ןכָאטשעג ךעלזיּפש טימ יװ םיא

 "גימיא יד ּוװ ,דלַאװ ןוֿפ קע ןיא דנַאר םעד ַײב טַײװ ,טַײװ

 טָאה טרָאד ,זָאנ יד ןקעטשוצנַײרַא טַאהעג ארומ ךָאנ ןבָאה ןטנַאר

 ןוֿפ ףליה רעד טימ רָאנ ,ןילַא רענייא .טכַאמעג גנוניוװ ןַײז רע

 ךיז ,טקַאהעגסיוא רעמייב עטלַא עקיזיר יד רע טָאה ,ןַאטרעב ןַײז

 ייז ןגעלֿפ גָאט ןצנַאג ַא .טיובעגסױא בוטש ענרעצליה עטסעֿפ ַא

 רעד ןיא ייז ןֿפלעה ,ןַײז עּפורג רעד ןיא ןטסינָאלָאק יד טימ עדייב

 .טעברַא רערעווש

 תומהב ןבָאה וצ ידּכ זַא ,טסּוװעג ןיוש טָאה רענייא רעדעי

 סעּפע ןסקָא עדליו יד טימ ןענעק וצ ךיוא ןוא טעברַא רעד וצ

 וצ ןַײז רעטשרע רעד ןוומ טגעלֿפ רע .ןטעב ןרעב ןעמ וומ ,ןָאט

 ,ןעמיוצנַײא .לזייא רעדָא דרעֿפ ,סקָא ,לַאמינַא ןדליוו ןֿפױא ןגייל
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 עקיטרַאֿפ ַא טסינָאלָאק םעד -- ךָאנרעד ןוא ןלעטשנַײא ,ןענרעלסיוא

 רעװש רעד ,שטַאקט רעטלַא רעד .ןבעג טעברַא רעד וצ המהב

 :גונעּת ןוֿפ ןצלָאמשעג ךיז טָאה .,רענַײז

 !עניטנעגרַא ןיא ךעלדיימ ןענַײז ,הללק ןייק טינ ,הכרב ַא --

 הלחנ ַא; :הריזג רעייז טימ סרָאטַאזינָאלָאק יד ןַײז ןלָאז טשטנעבעג

 ."ןבָאה בַײוװ ַא ,תיבה תרקע ןַא רעִירֿפ זומ דרע

 ענעסעזרַאֿפ עטלַא יד ףיוא העושי עסיורג יד טָאה הריזג יד

 יד ןבָאה ,טלָאװעג תואלחנ ןבָאה סָאװ ,םירוחב יד .טכַארבעג ןדיימ

 ןטימ שטַאקט לסָאי רעזדנוא ןוא .טּפַאכעצ ןדָאלֿפ יו תולותב עטלַא
 סמעדייא ַײרד ןוֿפ רעװש א ,םשה ךורב ,ױזַא זיא לדרעב ןלעג

 -וצ םיא ךָאנ ןבָאה סמעדייא יד .טלעג +קַאטיּפ ַא ןָא ןוא .ןרָאװעג

 ,טגָאמרַאֿפ טינ יז ןבָאה ןימ סָאד לַײװ ,ןמוזמ טימ טינ .טלָאצעג

 רעמ ןוא ,טַאהעג ביל רעייז סמעדייא יד טָאה רע .טעברַא טימ רָאנ

 -לָאג ַא זיאס, ןרעב טַאהעג ביל רע טָאה טמעדייא ַײרד עלַא ןוֿפ

 ןטעלג ברעד ךיז ןוא ןגָאז םיא ףיא רע טגעלֿפ ,"המשנ ענעד

 ,ּפָאק-הנֿבל םעד
 ףעמענ טלָאװעג טינ ךיז רַאֿפ הלחנ ןייק טָאה רעב

 טגעלֿפ -- !לטנַאמ-תונמחר םעד רעטנוא ןגיל טינ ליוו ךיא ---

 -ָאמ ןימ ַא זיא סָאד -- ןגָאז ליטש רעד ןיא ןעטרעב ןַײז וצ רע

 גונעג ןוא דנַאל ַײרֿפ ַא זיא עניטנעגרַא ...ַײרעֿפַאלקש ענרעד

 ןענעדרָאגַײא רעטסעוװװש יד טימ ַאּפַאּפ םעד רָאנ רימ ןלָאז ,סיורג

 ...ןענַאד ןוֿפ ןעמענרַאֿפ ךיז ן'רימ ןוא

 יד ןשיװצ געט יד ךרוד ןעטרעב ןַײז טימ רע טגעלֿפ ױזַא

 -בַײװ יד טנרעלעג ,ןטעברַא ייז טנרעלעג .ןעגנערברַאֿפ ןטסינָאלָאק

 רעד ןיא זיא סָאד סָאװ ,דרעֿפ ףיא ןטַײר ךעלדיימ יד ןוא ךעל

 ןענַײז ,טכַאנ יד ןלַאֿפעגוצ זיא'ס ןעוו ןוא .טייקידנעווטיונ ַא ַאּפמַאּפ

 ןיא ךיז וצ ןוא ףױרַא דרעֿפ יד ףיוא ,ןַאטרעב טימ רע ,עדייב ייז

 -רעד ךיז ,ןדנוצעגנָא בוטש רעד ַײב רעַײֿפ ַא ,ןרָאֿפעגנַײרַא דלַאװ

 ,?ןשָארג ףניפ, +
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 -וװַאק ןגעוו ,םייה ןַײז ןוֿפ ,ןַאטרעב ןַײז ,ריא ןוא טצעזעגרעדינַא ַײב

 ןענַײז ןדִיַי יד ןשטנעמ עקרַאטש רַאֿפ סָאװ .טלייצרעד גרעב רעזַאק

 עקידלֿפש ענױזַא טשינ .המשנ עַײרֿפ רעייז ,ןבעל טרַא רעייז ,טרָאד

 ,גילֿפ ַא רַאֿפ ארומ ןבָאה ,קינלַאשטַאנ ןרַאֿפ ךיז ןגייב סָאװ ,םיאורב

 .ןענַײז ןטנַארגימיא עקיזָאד יד יו

 וד זַא -- טגָאזעגוצ רע טָאה -- ןעמוק טַײצ יד רָאנ לָאז --

 ןוא ,ןענַאד ןוֿפ קעװַא רימ ןלעװ ,טרובעג םעד ןעמוקרעביא טסעוו

 רע ,ָאקַאשט ןיא ,שטַײד ןעיורג םוצ ןרָאֿפ עקַאט רימ ןלעװ שֿפא

 -עג ליֿפ ױזַא טָאה רע ןוא טרָאד דרע עַײרֿפ ליֿפ ױזַא ךָאד טָאה

 .וא ןטעב

 -ַאלּפ ןדייר ,ןציז טכַאנ רעד ןיא טעּפש ויב יז ןגעלֿפ ױזַא

 ,דייר ערעייז טרעהעג טָאה דלַאװ רעד .טֿפנוקוצ רעייז רַאֿפ ןעווענ

 לָאמ ַא ךיוא ךיז טגעלֿפ הנֿבל יד ןוא ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ טָאה

 ןוא .ייז וצ ןעלכיימשוצ ןוא ןגַײװצ עטכידעג יד ךרוד ןּפוטשכרוד

 קוק ַא טלָאװעג ןוא טעֿבנגעגרעטנוא ךיז טָאה היח ַא סעּפע ןעוו

 -עצ ךיז ןבָאה סָאװ ,תויח עקיסיֿפייװצ יד טעּפע ןענַײז רעוו ,ןבעג

 -סעשטניוו יד טָאה ,עירָאטירעט רעייז ןיא קידהֿבחרהב ױזַא טצעז

 לַאנק ַא ,טַײז רעייז ַײב ןענַאטשעג קידנעטש ויא סָאװ ,סקיב-רעט

 -יױצעגּפָא שּפיה ...ליצ םעד טלעֿפרַאֿפ טינ לָאמ ןייק ןוא ןָאטעג

 לָאּפ םעד טקעדַאב ןבָאה תויח ענעסָאשרעד יד ןוֿפ ךעלדמעה ענעג

 | | ,בוטש רעייז ןוֿפ
 רעד -- ַאמוּפ ַא טָאה ,טכַאנ רערעטצניֿפ ַא ןיא ,לָאמ ןייא ןוא

 -נָאלברַאֿפ ךעלעבייל עניילק ייווצ עריא טימ -- בייל רעניטנעגרַא

 -עג טָאה ,טנוה רעייז ,ַאברַאב .בוטש רעייז ןוֿפ טַײװ טינ טעשזד

 ייווצ .סױרַא זיא ןוא ,סקיב יד טּפַאכעג רעב טָאה .דלַאװג ַא טכַאמ

 ץילב ַא טייקלקנוט רעד ןיא ןבָאה ךעלרעַײֿפ עטיור עקידכעלַײק

 רעד זַא ,עװער ַא ,גנורּפש ַא .טליצעג םעד ןיא טָאה רע .ןָאטעג

 היח יד .ליטש .ַאש ןוא -- ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה דלַאװ רעטלַא

 ןֿפָארטעג ךעלעבייל ייוצ יד רע טָאה ןגרָאמ ףיוא .,ןלַאֿפעג זיא

 עניילק יד טָאה רע .ַאמוּפ רעטיוט רעד ןוֿפ ןטסורב יד קידנגייז !
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 ךעלדנעב ךעלזדלעה יד ףיוא ןָאטעגנָא ,ןעמונעגנַײרַא בוטש ןיא

 ןעוועג זיא סנייא .טעמרָאקעג ייז ךלימ טימ ,סעקשזַארּפס עלעג טימ

 ַאטרעב טָאה "ןיגינעק; ןוא "גינעק; .יז ַא עטייווצ סָאד ןוא רע ןַא

 .ןייגכָאנ םיא ייז ןגעלֿפ טניה יװ .ןֿפורעג ייז

 ,עיצַארטסינימדַא רעד םורַא סָאװ *סענָאיּפ יד ,ןשטוַאג יד

 ,טרעטעגרַאֿפ רָאג רַאֿפרעד םיא ןבָאה

 ןוא ןבעגעג ןעמָאנ ַא םיא ייז ןבָאה -- !? ?סָאיד עד ערבמָאה;

 .תוומ תמיא םיא רַאֿפ טרעטיצעג

 ןבָאה ןטסינָאלָאק יד .םישדח ןוא געט ןגיוצעג ךיז ןבָאה ױזַא

 ןענַײז רעדלעֿפ יד ןעוו .גלָאֿפרעד ןָא רעבָא ,טעברַאעג ,טגָאלּפעג ךיז

 -ַאב טָאה האוֿבּת ןוֿפ טייקנירג ןוא ןרָאװעג טײזרַאֿפ לזמ טימ ןיוש

 טעניא ןָאטעג ןַײש ַא טָאה ןבעל ןוֿפ גנונעֿפָאה ַא ןוא ,דרע יד טקעד |

 -עשייה רעד ,רבדמ ןוֿפ קיומ רעד ןעמוקעג זיא ,ץרַאה-ןטנַארגימיא

 -עג זיא ץרַאװש .טקעדרַאֿפ ץלַא שינרעטצניֿפ ןיא קירוצ ןוא ,קיר

 ןבָארגעגנַײא ךיז שואי רעד טָאה ךשוח ,רעטצניֿפ ןוא דרע יד ןרָאװ

 .המשנ רעד ןוֿפ שינעֿפיט רעד ןיא

 -עג טָאה ,ןלַאֿפ ןזָאלעג טשינ ייז טָאה טֿפַאשלעזעג יד ,תמא

 ןצנַאג ןיא ןלָאז ייז ,ןבעגעג ןטנַארגימיא יד "עידיסבוס, ַא ,טציטש

 ןָאטעג סָאד זיא ןֿפוא ןטֿפַאהלקע ןַא ףיוא רעבָא .ןרעגנוהרַאֿפ טינ

 -ַאּפַאק .המשנ יד טקיטייװעג ןוא טקירעדינרעד טָאה'ס .ןרָאװעג

 ןרָאװעג טלעטשעגנָא ןטסינָאלָאק יד רעביא ןענַײז ,סרעעזֿפױא ,ןסַאט

 -ָאנ םענוֿפ טינ םיחיגשמ עלַא יד ןענַײז סיעכהל-וצ ףיוא יװ ןוא

 | ...ןעוועג ןימ ןלעב
 ןטילעג קרַאטש רעייז ןוֿפרעד טָאה "רעב רעצרַאװש; רעד'

 םיא ןיא ןבָאה םענַײז ץרַאה ןלעדיא םעד טימ רוטַאנ עקרַאטש ןַײז

 ריא טימ בַײװ ןַײד םענ; :טגָאזעג טָאה עטשרע טָאד ,טֿפמעקעג

 ליֿפעג עטייווצ סָאד רעבָא ...* ןענַאד ןוֿפ ףױלטנַא ןוא ןוז םעניילק

 -גימיא יד רעביא ןעמ טזָאל יו; :וצרעד ןעוועג םיּכסמ טינ טָאה

 .ןַאמ רעכעלטעג * -- .טעברַא רעצראװש וצ סרעטעברַא *
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 ,סרעגָאװש ,רעטסעוװש יד טימ ןטַאט ןטלַא םעד ,רעדירבֿפיש ,ןטנַאר

 "? גאל רערעטצניֿפ ַאזַא ןיא

 םעניא לדיֿפ עטשרע יד לָאמ טֿפָא טליּפש סָאװ ,לַאֿפוצ רעד

 -וצנָא ןעגנוװצעג םיא ןוא טלָאװעג רעבָא טָאה ,ןבעל סנשטנעמ

 ,עטשרע סָאד ןעמענ

 ַא ןעמוקעגנָא עינָאלָאק רעד ןיא ןזיא "סַאטַאּפַאק,; רעַײנ ַא

 ןגיוא עקָאסַאק עכעלגנעל טימ ,רעקניניילק ַא ,רערַאד ַא ,רעצרַאװש

 ןעמָאנ ַא ןטסינַאלַאק יד םיא ןבָאה *קַאשזיא; .רָאה עקיכעטש ןוא

 ןוא טנַאה ןיא קינּפַאר ַא טימ ןוא דרעֿפ ןקרַאטש ַא ףיוא .ןבעגעג

 רעכיו א יו רע טגעלֿפ ,לטרַאג ןיא רעװלָאװער"-גניניורב ַא טימ

 שטוַאג ַא ןרָאֿפעגכָאנ קידנעטש םיא ןזיא טַײז רעד ַײב ,ןֿפיױלנָא

 טגעלֿפ *קַאשזיא; רעקיזָאד רעד .רמוש ַא יו ,רעסעמ ןגנַאל ַא טימ

 -עג טינ םיא ןיא ךַאז ןייק .ןרָאי יד ןייגרעד ,ןטנַארגימיא יד ,ייז

 ,*! רעלטעב; ,*! "רערָאנש; :ןטלעש .,ןעלדיז טגעלֿפ רע .ןעוועג ןלעֿפ

 -ערָא רעד ןוֿפ ןעמונעגּפָארַא טלעגֿפָארטש וצרעד .71 ןסטכינעגיוט ,

 ַא ןוא ּפָארַא דרעֿפ םענוֿפ ךיוא לָאמ טֿפָא ןוא ,עידיסבוס רעמ

 ּפָאק סטסינָאלַָאק ןרעביא קינּפַאר ןטימ ןָאטעג ץימש

 טָא ןָאטֿפױל סע זַא ,ךיז טכַאמ ,ןגרָאמירֿפ ַא ןיא ,לָאמ ןייא

 -ָאלָאק ןוֿפ זיוה םוצ ,רמוש רעד ,שטוַאג ןַײז טימ *קַאשויא; רעד

 -- טרָאװ ַא רַאֿפ טרָאװ א ןוא ,רעגָאװש סרעב ,זנַאג םייח טסינ

 סָאװ ,רעב .ּפָאק סנעמעֹרָא םעד רעביא ןיוש קינּפַאר רעד טילֿפ

 ןכרוד ענעצס יד טָאה ,ןעועג בוטש ןיא רעגָאװש םַיב דָארג זיא

 םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא ,ןעגנורּפשעגסױרַא רע זיא -- ןעזרעד לרעטצנעֿפ

 ,סיֿפ עטשרעדָאֿפ יד ַײב דרעֿפ סָאד ןָאטעג ּפַאכ ַא טָאה ,רעגעלש

 רעצרַאװש רעד זַא ,קרַאטש ױזַא ךיוה רעד ןיא ןָאטעג בייה ַא ייז

 ןגעלעג רעטרעטעמשעצ ַא דרע רעד ףיוא דלַאב זיא ?קַאשזיא,

 ױזַא זיא ,טײקטגַאװעג עלַאטורב טרעטעגרַאֿפ סָאװ ,שטוָאג רעד

 ,דרעֿפ ןוֿפ ּפָארַא זיא רע זַא ,הרוֿבג סרעב ןוֿפ ןרָאװעג טרעטסַײגַאב

 סוֿפ סרוביג םוצ סע ןוא לטרַאג ןוֿפ רעסעמ סָאד טּפַאכעגסױרַא

 : ןֿפורעגסיױא ןוא טגײלעגקעװַא
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 !'רָאדיװרעס וס יאס .סָאיד עד ערבמָאה --

 רעד ןוֿפ ךיז ,ןעמוקעג ךיז ֹוצ דלַאב רעבָא זיא קַאשזיא רעד

 רָאנ .טּפַאכעג ןרעב וצ םענגַײז גיניורב םעד ןוא ןבױהעגֿפױא דרע

 ןיש זיא ,ןסיש וצ לגניצ סָאד ןָאטעג יצ ַא טָאה רענעי רעדייא

 ,רע טָאה ,טלַײאעג טינ ,ןוא ןעוועג טנַאה סרענ ןיא רעװלָאװער רעד |

 ןעמונעגנָא ןוא טנַאה ןַײז טקערטשעגסױא ,רעב רעקרַאטש רעד

 ןרעביא ןבױהעגֿפױא םיא ןוא לגרָאג םַײֿב קינלַאשטַאנ ןרַאד םעד

 סַאטַאּפַאק רעד .תורּפּכ וצ לדניה ַא טימ יו םיא טימ טיירדעג ,ּפָאק

 רעד ,זנַאג ןטַײז עלַא ןיא סיֿפ ןוא טנעה טימ ןֿפרָאװעג טָאה

 ןוא רעטכעלעג ןוֿפ ןטלַאהנַײא טנעקעג טיג ךיז טָאה ,רענעגָאלשעג

 :ןעיושעג ןוא דָאר ַא ןיא טיירדעג ךיז קידנצנַאט

 !יתֿפילח הז ,יתרּפּכ הז ---

 טײרדעג ױזַא לָאמ עכעלטע ךעלעמַאּפ ןודָא םעד טָאה רעב

 ןוא טגײלעגקעװַא דרעֿפ ןַײז ףיוא םעד ךָאנ םיא ,ךיוה רעד ןיא

 : ןלױֿפַאב

 רימ ךיז טעוו'ס רעדייא ּפָא ךיז גָארט ןוא גנַאלש יד םענ --

 ...!ןטערטעצ וצ ןצנַאג ןיא ךיד ןטסולגרַאֿפ

 ּפָאלַאג ןיא זיא ,טגלָאֿפעג טָאה רעשרעה רעטמעשרַאֿפ רעד

 .ןעטַײװ ןוֿפ ןיוש * עקנעווער רעד טימ קידנעָארד ,קעווַא

 ערעייז ןוֿפ ,ןטַײװ ןוֿפ ןעזעג ענעצס יד ןבָאה סָאװ ,ןטסינָאלָאק

 .גונעּת ןוֿפ ןצלָאמשעג ךיז ןבָאה ,סָאשטנַאר

 ,דרעֿפ ייווצ טלטָאזעגנָא גָאט ןקיבלעז םעד ןיא ךָאנ טָאה רעב

 ,ךעלעמוּפ עניילק ייוצ ענַײז ,דניק-ןוא-בַײװ ןַײז ןעמונעגֿפורַא

 -ניו םעד ,לטרַאג ןיא גנינירב סנטמַאַאב םעד טקעטשעגנַײרַא

 ןוא סעציײילּפ יד ףיוא סקיב ןָאטגנימער םעד ךיוא ןוא רעטסעשט

 .רבדמ ןטַײװ םוצ טזָאלעגקעװַא ךיז

 קיסַאּפ ןייא ןופ קישטנַאק * -- ! רעניד ןַײד ןיב ךיא ,שטנעמ רעכעלטעג ?

 | .(דרעפיס ןסַײמש וצ)
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 עלעשרעה

 עקצרעה

 ,הלגע-לעב ַא זיא עקצרעה

 ,עקשטירב ןוא דרעֿפ א טָאה

 -- םיכודיש ןיא רוחב ַא יו

 !עקשטיװ רעד טימ וע טקַאנק

 -- םיכודיש ןיא רוחב ַא יו

 !הלּכ ַא ףיוא רע טֿפַײֿפ

 ןצנָאװ יד טַאלג ךיז טמַאק

 .עלַא ןלעֿפעג ליוו

 ,ענַײז ןצנָאװ יד טַאלג ךיז טמַאק

 :עבישוג יד ךיז טלזיײױק

 ,לויה טָאד ַײברַאֿפ טרָאֿפ רע ןעוו

 ,..עביל ןַײז טניד סע ּוװ

 ,לןייה סָאד ײברַאֿפ טרָאֿפ רע ןעוו

 ;רעֿפַײטש סעּפע רע טרעוו

 ,ןצנַארעמָאּפ -- ןקַאב ענַײז
 ...רעֿפַײר סָאװ ךיז ןעלטיור

 ,ןצנַארעמָאּפ --- ןקַאב ענַײז

 ;ןטַײװ רעד ןוֿפ ןצנַאלג

 לכיימש ריא ןעז ךיז טליװרַאֿפ םיא

 ...ןטיײלנגַאב םיא ךעלדנַײרֿפ

 ,לכיימש ריא ןעז ךיז טליװרַאֿפ םיא

 ;ןעשטשיווס ןָא"טבייה רע ןוא
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 גנַאהרָאֿפ רעד דלַאב ךיז טײרּפשעצ טכַאז

 ...ןעשטשילב ןגיוא ייווצ ןוא

 גנַאהרָאֿפ רעד דלַאב ךיז טיײרּפשעצ טכַאז

 .ןדנוצרעד טרעוו רע ןוא

 -- סעצייל יד חוּכ טימ יצ ַא טיג

 ...ןדנוװשרַאֿפ גיוא ןוֿפ טרעוו

 ,סעצייל יד חוּכ טימ יצ ַא טינ

 ; הרוֿבג ןַײז סיױרַא-טוַײוו

 .עלַא ,תולגע-ילעב יד זַא

 ,הריגּפ יד ןבָאה

 עלַא תולגע-ילעב יד זַא

 ;אנקמ םיא ןענַײז

 ,הוואג טימ סיוא ייז טכַאל רע רָאנ

 ...הנהמ ץַאש ןַײז זיא

 ,הוואג טימ סיוא ייז טכַאל רע רָאנ

 :עקשטירב ןיא ףיוא ךיז טלעטש

 -- םיכודיש ןיא רוחב ַא יו

 ...צקשטיװ רעד טימ רע טקַאנק

 ןעזייר םהרבַא

 רעלָאמ רעד

 ,רעגנַאל ַא ןיא זה טלַא סיורג ַא ןעגנַאגעגַײברַאֿפ זיא רע

 רעד ןיא גנוניווװ ַא ןוֿפ ריט ַא ַײב .סַאג רעקידנשיור ןוא רעמערָא

 יד ףיוא דניק ַא טימ יורפ עמערָא ,עגנוי ַא ןענַאטשעג זיא רעדינ

 ץעגרע טקוקעג ןבָאה ,דניק טעד טימ רעטומ יד ,עדייב ןוא ,טנעה
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 -בַאֿפ ןוֿפ סנעמיוק יד רעביא ,רעזַײה עכיוה יד רעביא ,טַײװ:טַײװ

 -יוק יד ןוֿפ טָאה סָאװ ,ךיור ןצרַאװש ,ןטכידעג םעד רעביא ,ןקיר

 -עגטיוא ךיז טָאה ןקילב סנדייב ןיא ןוא ...ןגָארטעג ךיז סנעמ

 זדנוא זיא ָאד ,ןיהַא וצ זדנוא םענ ,דלַאװג :טעבעג םוטש ַא טקירד

 ןיא ןוא ...טכיל ןָא ,טֿפול ןָא טקיטשרעד ָאד ןרעוו רימ ,רעווש

 ,ןעקנעב ןוא רעצ ליֿפ ױזַא ,ןגעלעג רעיורט ליֿפ ױזַא זיא ןקילב יד

 עכייו ןעמי טימ ןסָאגעגנָא ךיז טָאה ץרַאה סרעלָאמ םעד זַא

 ,ןליֿפעג

 -עג קנַאדעג ןיא רע טָאה -- !ןיײלַא טנלע רעד זיא סָאד --

 ...?זיא דליב סָאד קידנריר יװ ,ןביוהרעד ןוא ןייש יו --- טדער

 ..י.רענַײמ טָאג

 -על ןֿפױא לָאמ ַא ךָאנ טָאה רע .ןרָאװעג טרעטסַײגַאב זיא רע

 "ַאב ןקילב עקיבלעז יד טָאה ןוא ןָאטעג קילב ַא דליב ןקידעב

 ,ןיהַא; ךיז ןטעב עקיבלעז סָאד ,רעיורט ןקיבלעז םעד ,טקרעמ

 םייהַא רע זיא .טֿפַארק רעמייהעג ַא ןוֿפ ןבירטעג יװ ,ןוא 1 ןיהַא

 ,ןֿפָאלעגקעװַא

 -עגסיוא ךיוה רע טָאה -- !דליב ַאזַא ןֿפַאשַאב לעװ ךיא ---

 ,רעמיצ-טעברַא ןַײז ןיא קידנעמוקנַײרַא .,ןעירש

 ןעװעג טדימשעגוצ טנװַײל םוצ יו רע זיא געט ַײרד ןוא

 טשינ םענייק ,ןעקנורטעג טשינ ,ןסעגעג טשינ רע טָאה געט ַײרד

 טָאה רע יװ ,דליב ַאזַא טקנופ ןֿפַאשַאב טלָאװעג טָאה רע .ןעזעג

 םיא זיא סע ןוא .ןעזעג סָאג רעקידנשיור ,רעמערָא רעד ןיא

 .ןעגנולעג

 טימ טקוקעג ףױרעד רע טָאה ,ןרָאװעג קיטרַאֿפ זיא סע זַא

 ןבָאה ןגיוא ענַײז .ןעוועג ךעלקילג זיא רע .החמׂש רעטסקינייוװעניא

 קילג סָאד רָאנ ,דליב ןייק טשינ ,ךיז טכַאד ,טָאה רע .טלַארטשעג

 ןֿפַאשַאב ךיז רַאֿפ

 סע טָאה ןוא ןבעגעג ןעמָאנ ַא "טנלע, דליב סָאד טָאה רע

 .טקישעגקעװַא גנולעטשסיוא ןַא ףיוא

 סע טָאה עמ .,טקרעמַאב דלַאב סָאד ןבָאה סרעקיטירק יד
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 ןוא ,ןיֿבמ א .טקיצטנַא ךיז טָאה םוקילכוּפ סָאד .טרעדנּוװַאב 4

 ,טֿפױקעגּפָא טלעג ךס ַא רַאֿפ סע טָאה ,וצרעד רעכַײר

 ַא ןגרָאמ ףיוא םיא טָאה -- !ךעלברעטשמוא טַײז ריא --

 !ןבעל קיבייא טעװ דליב רעַײא --- טגָאזעג רעקיטירק רעטמירַאב

 רע :ןעװעג קילג רַאֿפ ןעקנורטַאב יו זיא רעלָאמ רעד ןוא

 ...ןֿפַאשַאב דליב קיביײיא ןַא טָאה

 -בינעגסיוא לסיב ַא קילג ןטשרע ןוֿפ רעבָא ךיז טָאה רע זַא

 טסַאג וצ ןביױהעגנָא קנַאדעג רעקיטֿפיג ַא םיא וצ טָאה ,טרעט

 .ןעמוק
 ?דניק ןטימ ױרֿפ עמערָא יד זיא ּווװ ---

 :ןרָאװעג רעקיטֿפיג ךָאנ קנַאדעג רעד זיא לסיב ַא רעטעּפש

 רעֶבָא זיא וו ,ךעלברעטשמוא זיא טנװַײל ןֿפױא דליב סָאד

 ...?סָאג רעמערָא רעד ןיא ,טרָאד דליב עקידעבעל סָאד

 ןרָאװעג רעקיטֿפיג ןוא רעקיטֿפיג ץלַא זיא קנַאדעג רעד ןוא

 -עג טשינ ןֿפַאש םיא טָאה רע ,טזָאלעג טשינ ןעור םיא טָאה רע

 ...טזָאל

 סַאג רענעי ףיוא ,ןיהַא ןָאטעג יצ ַא םיא טָאה לָאמ ןייא ןוא

 | .יױורֿפ עמערָא יד ןעז --

 טקוקעג ןייש ױזַא טָאה סָאװ ,ױרֿפ עמערָא יד !ייוו-יוא --- רָאנ

 ןטרָאד רעמ ןיוש זיא ,דניק ןיילק ,םערָא ריא טימ ,טַײװ רעד ןיא

 .ןעוועג טשינ

 -כָאנ טלֿפײװצרַאֿפ רע טָאה -- ?יז זיא ּוװ ?יז זיא ווו --

 ,ריא ןגעוו טגערֿפעג

 .טרעֿפטנעעג טלַאק םיא ןעמ טָאה -- ?טסייוו רעוו ---

 -וֿפ דליוו ךיז ,םייהַא קידנעמוק ,רע טָאה -- !ַאכדַאכדַאכ ---

 קיבײא טעװ טנװַײל ןֿפױא דליב עטיוט סָאד -- טכַאלעגרעדנַאנ

 ןדנּוװשרַאֿפ זיא ,ןליֿפעג טימ ,ץרַאה ןטימ ,ןילַא יז ןוא ןבעל

 טעװ רענייק ,טשינ ןליֿפַא ןייבעג ריא ןוֿפ טסייו רענייק ,ןרָאװעג

 ...!ָאביַאכ-ַאכ ...ןסיו טשינ ןעמָאנ ריא וליֿפַא
101 
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 רעטּפַא ושמש

 ...ןעמוק ןלעװ סרעכַאמ-ןצנוק יד ןעוו

 טגעמגארפ

 ביל ןוא עכעלײרֿפ ַא רעייז ןעוועג זיא היתב עבָאב יד ..,

 יד ,החפשמ רעד ןוֿפ רעבַײװ יד .תויׂשעמ ןלייצרעד וצ טַאהעג

 עריא ןרעהוצסיוא ,ריא ןבענ ןציז וצ טַאהעג ביל ןבָאה ךעלקינייא

 טּפױה רעביא ,ןבעל ןגייא ריא ןוֿפ ,ןטַײצ ענעגנַאגרַאֿפ ןוֿפ תויׂשעמ

 .עקשטובייל ןוזֿפיטש ריא געוו

 ַא טימ ןֿפָאלטנַא טַאהעג טייהרעגנוי זיא עקשטובייל רעד

 -מ טרעדנַאװעגכרוד טָאהעג ןכָאה סָאװ ,סרעכַאמ-ןצנוק עטּפָאכ

 עלַא יד ךרוד םיא ןוֿפ טרעהעג לָאמ ןייא זיולב טָאה יז .עשטנַאל

 ,עלעװיר רעטכַאטֿפיטש ריא יװ םעד ךָאנ ןעוועג זיא סָאד .ןרָאי

 -ָאכָאס ןיא ןברָאטשעג זיא ,רעטסעװש עכעלבַײל סעקשטובייל

 לגניי ַא ,דניק קיצנייא ריא רעמונענוצ טָאה רע .שדקה רענישט

 רעסַאװ ןיא יו ןדנװשרַאֿפ ,קעװַא םיא טימ זיא ןוא ,ןַאמ ריא ןוֿפ

 | ,ןַיײרַא

 ןטייוצ ריא ןוֿפ רעדניקֿפיטש עריא ןעוועג ןענַײז ייז שטָאכ

 עריא ןגעוו יו ייז ןגעו טדערעג רעמ היתב עבָאכ יד טָאה ,ןַאמ|

 רעדניקֿפיטש יד זַא ,טביולגעג טָאה החּפשמ יד .רעדניק ענעגייא

 ןבעגעגכָאנ טשינ טָאה היתב עבָאב יד .ןעמוקעגמוא ץעגרע ןענַײז

 .טבעל עקשטובייל זַא ,ייז טימ ןרַאּפש ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה יז

 ,קעװַא זיא רע יװ טכירעגמוא ױזַא ןזַײװַאב לָאמ ַא ךיז טעוו רע זַא

 -ץגנָא רעמוז בייהנָא ןענַײז עשטנַאלימ ןייק ןעוו ,לָאמ סעדעי

 ןריֿפסױרַא טזמעג יז רעדניק יד ןבָאה ,סרעכַאמ-ןצנוק יד ןעמוק

 ךיז טָאה יז .קיטש עשיטַאכָארקַא יד ןכַאמ ייז יו ןעז וצ ,סָאג ןיא

 זיא רשֿפא ,טרעכַאמ-ןצנוק יד ןוֿפ רעמינּפ יד ןיא טקוקעגנַײא טוג
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 ןזַײװַאב וצ עשטנַאלימ ןייק םייהַא ןעמוקעג טרָאֿפ עקשטובייל

 ,קיטשצנוק ענַײז

 -עג טשינ סרעכַאמ-ןצנוק יד ןענַײז רעמוז בייהנָא םענעי ןיא

 ןצנַאג ַא סָאװ רַאֿפרעד רשֿפא .טַײצ רעכעלטנייוועג רעד ןיא ןעמוק

 ןטלַאהעג רדסּכ טָאה .תועוֿבש רַאֿפ ןכָאװ ליווצ ַא זיב ,גנילירֿפ

 ןצנַאג םעד טקינײרעגּפָא ןוא ןשַאװעגּפָא טָאה סע .ןענעגער ןייא ןיא

 טָאה עמ סָאװ ,רעטניװ ןצנַאג ַא ןוֿפ ןטייקניירמוא יד ,לַאֿפּפָא

 ןוֿפ ךעלמייב עטרַאדרַאֿפ יד .: ןֿפַאשסעימָאּפ יד ןוֿפ ןסָאגעגסיױא

 ךיז ןבָאה ךעלֿפײה-רעטניה יד ןוֿפ ןוא סַאג-קישטנירַאטַאק רעד

 ןטלָאװ ייז יו ,ןעניורק-רעטעלב טימ ןסקַאװעצ ךיז ,טילבעצ ױזַא

 -טָאטש ןיא ןסקַאװ סָאװ ,םיסחוימ רעמייב ענעי ּוװ ןענַאטשעגנַײא

 טקעמשעג ױזַא טָאה טֿפול יד .ץַאלּפקרַאמ ןטיירב םעד ףיוא ןטרָאג

 -רַאֿפ טָאה ןעמ זַא ,רעמײב-עיצַאקַא יד ןוֿפ ןוא ץכעילב-ַײמ טימ

 .סָאג קישטנירַאטַאק רעד ףיוא טניוװ ןעמ זַא ,ןסעג

 ןעמ .טֿפַאלשרַאֿפ ןוא קיורמוא ןרָאװעג זיא היתב עבָאב יד

 ךיז ןלעװ סרעכַאמךצנוק יד ביוא זַא ,ןגרָאז ןעמונעג ךיז טָאה

 ריא ןעז וצ גנונעֿפָאה יד ןבעגֿפױא יז טעװ ,ןזַײװַאב טשינ רָאיַאה

 ,רָאי ַא ךָאנ ןבעלרעד טשינ ןוא עקשטובייל

 סע .טרעהעגֿפױא טשינ רָאג ןגער רעד טָאה גָאט םענעי ןיא

 טימ טצײלֿפרַאֿפ ןרָאװעג זיא זױהריֿפ סָאד שזַא ,ןסָאגעג ױזַא טָאה

 -עג ךיז טָאה ןעמ זַא .ךַאד םעד ןסירעג טָאה טניוו רעד .רעסַאוװ

 .ןעלדניש יד ןסַײררעטנורַא טשינ לָאז סע ,ןקָארש

 -כעט ענעבעגעגסיוא עריא טימ ,לטעווצ ,רעטכָאט עטסטלע יד

 רעדניק ערעייז טימ רעטכעט סלטעווצ ,זיוה ןיא ןעוועג ןענַײז רעט

 -רַאֿפ רעד טימ ןיילַא רעטומ יד ןזָאלרעביא טלָאװעג טשינ ןבָאה

 טשינ ןוא ,רעקלַא ןיא ןגעלעג זיא עבָאב יד .היתב עבָאב רעטֿפַאלש

 טימ .טכַארטעגכָאנ רעוש סעּפע ןוא ןגיוושעג גנַאל עֿבט ריא יו

 ןענַײז עלַא .ליד ןיא ןקעטש ןטימ ןּפַאלק ןעמונעג יז טָאה לָאמ ַא

 ,ץומש סרעמע :
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 טרעטצניֿפרַאֿפ ריא ןעזעג ןבָאה ייז .רעקלַא ןיא ןעמוקעגנַײרַא ךיג

 ,לקינייא עטסטלע סָאד .ןרעטנומ ןעמונעג יז ןוא ,םינּפ קירעיורט

 ךיז טָאה ,םינּפ קידלביימש ,קיכעלַײק ַא טימ לבַײװ ַא ,עלעֿבש

 ליטש ןוא ּפָאק ןרעטנוא ןשיק ריא טכַײלגעגסױא ,ריא וצ ןגיובעגוצ

 | : טגָאזעג

 ןענַײז סרעכַאמ ןצנוק יד זַא ,טסעומש ןעמ ,ןבעל ישעבָאב ---

 רעד ןבענ אינסכַא רעד ןיא ןַײא-ןעייטש ייז ;ןעמוקעגנָא ןיוש

 5 עמַארב

 טימ טקוקעגנָא יז ןוא ןביוהעגרעטנוא ךיז טָאה היתב עבָאב יד

 : ןגיוא עֿפרַאש ,עגולק עריא

 לעװ ךיא .ןעמוק טשינ רָאיַאה ןיוש ןלעװ ייז .דניק ןַיײמ ,ןיינ ---

 ןדייש ךיז ייג ךיא רעדייא ,רַאֿפרעד .ןעז טינ רעמ עקשטיבייל ןיוש

 טשינ ,לייצרעד סעּפע ךַײא ךיא לי ,טלעװ רעקידניז רעד טימ

 רענעברָאטשרַאֿפ ןַײז ,עלעגנַיי םעד ןגעוו רָאנ ,עקשטובייל ןגעוו

 ךָאנ ,טּפעלשרַאֿפ ץעגרע טָאה רע סָאװ ,דניק סעלעוויר סרעטסעווש

 ,טגָאזעג סנייטשימ ,םייה ןַײז ןוֿפ ןעמונעגוצ םיא טָאה רע יו םעד

 סָאד טֿפרַאד ריא ,ןלייצרעד ךַײא ךיא ליוו עלעגנִיי םעד ןגעוו עקַאט

 ןרָאי ליֿפ ױזַא טרַאװעג ךיא בָאה עקשטובייל ףיוא טשינ .ןסיוו

 ןוש רע זומ ,טבעל רע בוא סָאװ ,עלעגנִיי םעד ףיוא רעכיג רָאנ

 טֿפרַאד ,ןזַײװַאב לָאמ ַא ךיז טעוו רע ביוא .ןַאמ רענעסקַאװרעד ַא ןַײז

 .ןסיוו סָאד ריא

 ןוֿפ גרַאװניײלק סָאד ןריֿפסױרַא ןסייהעג טָאה היתב עבָאב יד

 ליוו יז סָאװ ,סָאד לַײװ ,ןָאטעג ךַײלג ןבָאה ייז סָאװ ,רעקלַא ריא

 .ענעסקַאװרעד רַאֿפ זיולב זיא ,ןלייצרעד

 םעד טָאה רעדעי טשינ .ןשטנעמ עקידניז עלַא ןענַײז רימ ---

 טשינ .ןשטנעמ םעד טריֿפרַאֿפ סָאװ ,ערה-רצי םעד ןייטשוצילב חוּכ

 יד ןֿפַאש ָאד ךיוא רָאנ ,טלעו רענעי ףיוא םונהיג רעד זיא זיולב

 ,רעיוט 2
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 עמיטש ןַײמ ,רעטנענ וצ ךיז טקור . ..םונהיג רעייז ןיילַא ןשטנעמ

 ,קלָאט א טימ רדסּכ ןלייצרעד ךַײא זומ ךיא ,ךַאװש ןיוש זיא

 טלייצרעד יז טָאה -- ןברָאטשעג זיא ןַאמ רעטשרע ןַײמ ןעוו ---

 עטשרע סָאד ןעוועג זיא סע .רעדניק ןָא ,ןילַא ןבילבעג ךיא ןיב ---

 "שמ יד .ןעמוקעג טשינ זיא דניק ןייק ןוא הנותח רעזדנוא ךָאנ רָאי

 טָאה ןַאמ רעטשרע ןַײמ .הרקע ןַא ןיב ךיא זַא ,ןטלַאהעג טָאה החּפ

 ַא שממ .דַיי רעקרַאטש ,רעכיוה ַא ןעוועג זיא רע .לדָאג ןסייהעג

 לעֿפ יד טלעטשעגוצ טָאה רע .לעֿפ טימ טלדנַאהעג טָאה רע .רוביג

 ןוא במעד ַא יו ךיוה ןעװעג זיא רע .ַײרעברַאג רעגיח רעד וצ

 רעטסקרַאטש רעד סָאװ ,לעֿפ עיור טימ קַאּפ ַא ןבײהֿפױא טנעקעג

 ,לָאמ ןייא .ןבײהֿפױא טנעקעג טשינ טָאה עשטנַאלימ ןיא רעגערט

 יד טמסרַאֿפ ךיז רע טָאה ,לעֿפ עטעחרסרַאֿפ יד ןבײהֿפױא םַײב

 זיא ּפָאק ןַײז .םינּפ ןֿפױא לצערק ץרַאװש ַא ןגָארקעג ןוא טיוה

 ,טנַײה יוװ ,םיריױטקָאד ןייק .םעלַאב ַא יװ ןרָאװעג ןלָארדעגֿפױא

 רעשדלעֿפ הנוי 'ר .ןעװעג טשינ זדנוא ַײב טלָאמעד ךָאנ ןענַײז

 טָאה סע .ץכערימש םינּפ םוצ טגיילעגוצ םיא טָאה רערעש ןוא

 -עגמורַא ךיז טָאה ןעמ רעדייא .סעקנַאב ןטיױט ַא יוװ ןֿפלָאהעג םיא

 ?ןָאט טנעקעג ךיא בָאה סָאװ ,ונ .ַײברַאֿפ ןעוועג רע זיא ,טקוק

 -עג טשינ םיא ךיא בָאה ןבעל םוצ קירוצ ,ןגרָאמ ןייוו ,טנַײה ןייוו

 סנַאמ ןַײמ .רעסַאװ ןֿפױא יו ןבילבעג ןיב ךיא .ןעגנערב טנעק

 טשינ בָאה ךיא סָאװ ,טַאהעג טנַײֿפ ,הרקע יד ,ךימ טָאה החּפשמ

 וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא סע .ןעלדָאג ךָאנ רכז ןייק טזָאלעגרעביא

 טָאה .טלָאװעג טשינ ךיא בָאה סָאד ןוא ,םענעי ַײב טסניד ַא ןרעוו

 עכעלטע טגרָאבעגסיױא + קינװַאדַאס רעד עשטנָאי ןכש רעזדנוא רימ

 -זַײּפש ןֿפױא טצעזעגקעװַא ךיז ךיא בָאה .סביוא טימ ךעלשייק

  ןעוועג טלָאמעד ךָאנ ןיב ךיא .עקרעלדנעה ַא ןרָאװעג ןיב ןוא קרַאמ

 טנַײה סָאװ ,ןקַאב עקידנעילב ,עטיור רָאּפ ַא טַאהעג .ןייש ןוא גנוי

 ןוֿפ קינָאה ןייק .ךעלבַײװ עגנוי יד ַײב טשינ סָאד ןיוש ןעמ טעז

 ,ןטרָאגטכורפ ַא ןופ רעמיטנגייא 2
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 ןענַײז סע ןעו טּפיוה רעביא ,טקעלעג טשינ ךיא בָאה רחסמ ןַיײמ

 ןוא ןעייננש יד טימ רעטניו ,סנגער עקידנוושח יד ןעמוקעגנָא

 טָאה סע .סיֿפ יד ןרױרֿפעגסױא רימ ןבָאה טסערֿפ יד .טסערֿפ

 -צלָאה עקידנעילג יד טימ ּפָאטרעַײֿפ רעד ןֿפלָאהעג טשינ וליֿפַא

 -רעטניוו יד ןֿפױקרַאֿפ וצ ןסיורד ןיא ןציז טזומעג בָאה ךיא ,ןליוק

 .ןרענרעד וצ ךיז ידּכ ,לּפע

 -ערט יד ,סעקינװָאדַאס יד ,ןעגנוי-רעשיֿפ יד ,ןשטנעמסַאג יד

 -וצנֲא עסואימ ײלרעלַא טימ טלציוועג רימ רעביא ךיז ןבָאה סרעג

 רעמ ןוא ּפָאטרעַײֿפ ןטימ ןענערבוצ ךיז לע ךיא זַא ,ןשינערעה

 ערעייז ןרעה טשינ טכַאמעג ךיז בָאה ךיא .ןבָאה הנותח ןענָאק טשינ

 -עג רימ וצ ךיז ןבָאה רענעמ עגנוי ןטרָאס ײלרעלַא ,ןציוו עבָארג

 ןדנ ןָא ,ייטש ןוא ייג ךיא יוװ יוזַא ןעמענ טלָאװעג ךימ ,טנכדש

 -ךעמַאד רעד ,טעצַאֿפ עלעקסַאכ טנכדשעג רימ וצ ךיז טָאה סט

 ,טגָאזעגּפָא םיא בָאה ךיא יו םעד ךָאנ ,רעטעּפש סָאװ ,רעדַײנש

 עכלעזַא ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא .עקירעמַא ןייק ןרָאװעג םלענ רע זיא

 -רָאטשרַאֿפ ןַײמ טנעקעג ןבָאה סָאװ ,םירחוס-לעֿפ .ןשטנעמ + לַאג'פ

 ,סנמלַא עכַײר ,סעקינװָאדַאס ,* ןרעטיליּפש ,סרעײגֿפרָאד ,ןַאמ םענעב

 ײז תעשב רעמיײבטכורֿפ ,רעדעס עקיזיר ןעגנידּפָא ןגעלֿפ סָאװ

 ןוֿפ ךיז בָאה ךיא .חסּפ ךָאנ ,ץכעילב ןלוֿפ ןיא ןעוועג ךָאנ ןענַייז

 ןעמעשרַאֿפ וצ טשינ ייז ,םיצוריּת יײלרעלּכ טימ טײרדעגסױרַא ייז

 ,ןַיײרַא בוטש ןיא סע טמוק ,קילגמוא ןַא טרעשַאב רעבָא זיא סע

 ןגָארטעג ,טצוּפעג טשינ ךיז ךיא בָאה ,ךָאװ עצנַאג ַא ,ךעלנייוועג

 בָאה תבש רעבָא .ןביוא ןוֿפ ךעטרַאֿפ ַא טימ ןַאטֿפַאק ןגנַאל ַא

 ענַײמ .לדיימ גנוי א יו קירוצ ןעזעגסיוא ןוא טצוּפעגסיױא ךיז ךיא

 ,הּכלמ רענייש רעד ןוֿפ זיוה ןיא ןטעברַאֿפ ךימ ןבָאה סעטרֿבח

 רעמורֿפ ַא ןעוועג זיא עקשָאי .לביַוו גנוי סקינטעדנַאט עקשַאי

 ןוא שרדמ-תיב ןיא ןסעזעג טנלָאשט ןכָאנ תבש ןצנַאג ַא זיא ןוא

 בוטש עלוֿפ ַא טלמַאזעגֿפױנוצ טָאה ,הּכלמ ענייש יד ,יז .טנרעלעג

 ,ןטנעגא * --- .ןימ +
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 עגיה ,לעזעג עגנוי סנטסניימ ,םירוחב עגנוי ןוא ךעלדיימ טימ

 ײזירֿפ ,סרעדַײנש ,סעכָאלעמלַאב עשיטַײל .דמערֿפ רעד ןוֿפ ןוא

 -עלב ךיוא ,סרעשדלעֿפ ןרעוו וצ ןטינשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סרער

 סָאװ ,רעדניק עשיטַאבעלַאב טנטסניימ ,סרעבדַאג ,סרעילאטס ,סרעכ

 ,ענערָאֿפעגוצ עכעלטע ךיוא ,ןרעטלע ערעייז ַײב טעברַאעג ןבָאה

 | ,ןמז ןֿפױא ןעגנודרַאֿפ ךיז ןבָאה סָאװ

 ןַאמרעגנוי ַא ןזיװַאב ךיז טָאה ,גָאטימ ךָאנ תבש ַא ,לָאמ ןייא

 וצ טכַארבעג םיא טָאה ענַאס רעברַאג רעד סָאװ ,ווָאשַאמָאט ןוֿפ

 יד ןיא ןֿפרָאװעג ךיז טָאה רע .ןַײרַא בוטש ןיא הּכלמ רענייש רעד

 ןעוועג זיא רע .ןדייר טרַא ןַײז טימ ַײס ,ןעזסיוא ןַײז טימ ַײס ןגיוא

 -עגוצ ץרוק ַא טַאהעג טָאה רע ,רעלעג ַא טעמּכ ,רעכעלטיור-לעה ַא

 ןעוועג ןענַײז ןעמערב עטכידעג ענַײז ךיוא ,לדרעב ךעלטיור ןריוש

 טָאה רע .ןגיוא ענַײמ רַאֿפ טציא ךָאנ רימ טייטש רע .ךעלטיור

 סָאװ ,ןגױא עקידנעלקניֿפ עױלב ענַײז טימ רימ ףיוא טקוקעג

 ןענַײז ןּפיל ענַײז .רעביֿפ טַאהעג טלָאװ רע יװ ,טצנַאלגעג ןבָאה

 עֿפרַאש ענַײז טימ ןסיבעג קיורמוא רדסּכ טָאה רע סָאװ ,טיור ןעוועג

 רימ זיא רע ךיוא .םיא לעֿפעג ךיא זַא ,טליֿפרעד בָאה ךיא .ןייצ

 טימ לָאז ךיא ןעוו :טכַארטעג טלָאמעד בָאה ךיא .ןרָאװעג ןלעֿפעג

 ַאזַא ןּפיל יד ןסַײב ןרעהֿפױא רימ ַײב רע טעװ ,ןבָאה הנותח םיא

 :ענדָאמ ַא ןעוועג זיא הסנרּפ ןַײז ךיוא ...ךיז טקנעדעג טײקשירַאנ

 טלָאמעד ןענַײז סָאװ ,ךעלטעצ-יײרעטָאל ןֿפױקרַאֿפ ןעמוקעג זיא רע

 יד ,ךעלכיב-הׂשעמ טֿפױקרַאֿפ ךיוא טָאה רע .עדָאמ רעד ןיא ןַײרַא

 רַאֿפ "הניארו הניאצ; יד ךיוא ,סרעלטעב ןביז יד טימ הׂשעמ

 רעד ןיא טלַאה ןעמ ּוװ ןסיוו וצ ,חול םעד ןוא ,רעבַײוװו עמורֿפ

 יו ןסיוו וצ ,רעלעטשנווירב טרָאס ַא טַאהעג ךיוא טָאה רע .טלעוו

 יד .הלֹּכ ַא וצ טרעקרַאֿפ רעדָא ןתח ַא וצ לוויױב ַא טבַײרש ןעמ

 עלַא יד טלעטשַאב םיא ַײב ןוא טלגנירעגמורַא םיא ןבָאה ךעלדיימ

 טנעָאנ ןַײז וצ רָאנ ,טֿפרַאדַאב סָאד ןבָאה ייז סָאװ ,ױזַא טשינ ,זכַאז

 ןַאמרעגנוי רעד ,רע רעבָא .דייר עגולק ענַײז ןרעה וצ ,םיא ןבענ

 .טַײז ַא ןיא ןטלַאהעג ךיז בָאה ךיא .רימ וצ טקוקעגרעבירַא רָאג טָאה
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 םענייש ַא וצ ןּפטש וצ ךיז ,הרקע ןַא ,הנמלַא ןַא ,ךיא םוק יװ

 -דיימ עשיטַאבעלַאב עשיטַײל עכלעזַא ָאד ןענַײז סע ןעוו ,ןַאמנגנוי

 -ליּפש םעד עשטלייב ,רעטכָאט סרעלקעמ םעד עשטוויר יװ ,ךעל

 ַא ריא רַאֿפ טגײלעגקעװַא טָאה רעטָאֿפ ריא סָאװ ,רעטכָאט סרעט

 .רעַײטשסױא ןשיריֿבג ַא טימ ךעלדנער ענעדלָאג ןדנ

 רימ וצ טרַאשעגוצ ךיז טָאה ןַאמרעגנוי רעװָאשַאמָאט רעד

 ַײב טשינ רָאג ךיא בָאה טֿפױקעג .ןטָארטעגּפָא טשינ רימ ןוֿפ ןוא

 -יא םיא ייז ןבָאה ,ךימ טניימ רע זַא ,ןעזעג ןיוש ןבָאה עלַא .םיא

 -יװרעטניה ,סָאױדרַאֿפ ןוֿפ ןיוש ןבָאה לייט .רימ טימ טזָאלעגרעב

 רעלעג ַא ןוא ,רעלעג ַא זיא רע זַא ,טכַאלעגּפָא םיא ןוֿפ ,ץמעל

 ץעגרע ןבָאה ןיוש ןומ רע :רעקַאשט ַא ,רענגיל ַא ,יַאמר ַא זיא

 זַא סָאװ ,רעבַײװ עכעלטע רָאג רשֿפא ןוא ,רעדניק טימ בַײװ ַא

 ...ריביס ןייק ןקַאּפרַאֿפ םיא ןעמ טעװ ,ןעניֿפעגסױא טעװ ןעמ

 וצרעד ,הנמלַא ןַא ןיב ךיא זַא ,טגָאזעג ךַײלג םיא בָאה ךיא

 ,וא; :טנעה יד טימ ךעלײרֿפ ןָאטעג שטַאּפ ַא טָאה רע .הרקע ןַא

 םיא זיא בַײװ סָאד ,ןמלַא ןַא ןיא רע ךיוא *!רימ ַײב יװ טקנוּפ

 ןַײז סָאװ ,עלעדיימ ַא ,דניק עטייוצ סָאד ןבָאה םַײב ןברָאטשעג

 טָאה רע .ןעװעדָאהוצֿפױא יז ,ןעמונשגוצ ןבָאה ןרעטלע סבַײװ

 .רע טסייה עקשטובייל ,לגנִיי ןייא זיולג

 טימ בָאה ךיא .תויׂשעמ עגנַאל ןלייצרעד ךיא לָאז סָאװ ,ונ

 םַײב הּפוח ַא ,הנותח עליטש ַא ןעוועג ןיא סע .טַאהעג הנותח םיא

 א ןעועג ךַײלג רעבָא זיא סע .קיטרַאֿפ ןֹוא ,ןדַיי ןינמ ַא טימ 57

 -עג םיא בָאה ךיא טשינ .ןעניוו ןייג וצ םיא טימ ךַאז ענעגושמ

 -רַאֿפ רימ טָאה רע .םיא ןגעוו טסּוװעג סעּפע בָאה ךיא טשינ ,טנעק

 -עלַאב ַא ןעוועג זיא רע .ךעלעדייר ענייש יד טימ ּפָאק םעד טיירד

 ןעוועג ןסיוא זיא רע .שיסור ןוא שילױּפ טדערעג ,שטנעמ רענעז

 רעד ,טרָאװ ןייא טימ .עטיל רעד וצ זיב שזַא ,ןליוּפניױרק ץנַאג

 זיב טָאהעג ביל םיא בָאה ךיא ?ןעד סָאװ רָאנ .לגױֿפ רעקיטכיר

 ךיז ןָאמרעד ךיא זַא ,טציא ךָאנ .ןבעל ןַײז ןוֿפ טונימ רעטצעל רעד

 ,לבירגצרַאה םַײב עקכָאיט ַא ךימ טיג ,םיא ןיא
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 ןַײמ ןיא ןגױצעגנַײרַא ךיז רע טָאה הנותח רעד ךָאנ ךַײלג

 ןַײז טכַארבעג רע טָאה בײהנָא םַײב .ןטיירג םוצ ןעמוקעג זיא .הריד

 ןַײז יו שרעדנַא ןצנַאג ןיא ןעזעגסיוא טָאה רע .עקשטובייל לגנִיי

 עװַארעשטוק עצרַאװש טימ ,רעלעקנוט א ןעוועג זיא רע .רעטָאֿפ

 .רעטָאֿפ ןיא ןטָארעג ןגיוא עיולב עקידנעכַאל רָאּפ ַא טימ רָאה

 רעסיורג ַא ןעװעג רעבָא זיא רע .טֿפושיּכרַאֿפ יו ךימ טָאה סָאװ

 טָאה ןעמ זַא ,ךעלציּפש עכלעוַא ןָאטעגנָא ןעמעלַא טָאה רע .דש

 קרַאמוַײּפש ןֿפױא .טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ןכַאל ןוא ןענייוו טזומעג

 ,סרעלדנעה יד ןוֿפ סביוא ןוֿפ סרעביוק יד טרעקעגרעביא רע טָאה

 יד טלעטשעגרעביא טָאה רע ,ןרָאי יד ןעגנַאגרעד רימ ןענַײז סָאװ

 טָאה סָאװ ,רחוס-* קינלעצ עלַאװניײז ַײב .סרעמערק יד ןוֿפ ןדליש

 -בלעוועג ענַײז רעביא ןעגנַאהעגנָא רע טָאה ,רעגרַאק ַא יו טמשעג

 וייא רע יֹזַא יװ .הרֿבח:םיחרוא תסנכה רעד ןוֿפ דליש יד ןריט

 "עגרעביא יד ןעגנעהוצנָא ,קַאטנעּפ רעניילק רעד ,ןכָארקעגֿפױרַא

 .ןילַא טָאג ןייא רָאנ טסייוו ,ןעמָארק יד רעביא ןדליש עטרעק

 ןטקידיײלעגסױא םעד ןיא טּפַאכעגנַײרַא ךיז רע טָאה לָאמ ןייא

 טָאה רעװָאכָארג לּפמיג דַייכלימ רעד סָאװ ,? ךערָאװצ ןוֿפ סַאֿפ

 םַײב ןטלַאהעג ןיוש טָאה דייכלימ רעד .עלעגעוו ןַײז ףיוא טזָאלעג

 סעּפע יװ טרעהרעד רע טָאה םעצולּפ ,ןַײרַא ףרָאד ןיא ןרָאֿפקירוצ

 ןרעביא ןסַײמש ןעמונעג קערש ןוֿפ טָאה רע .סַאֿפ ןיא ךיז טגעווַאב

 -עגרעטנורַא סַאֿפ ןטימ זיא עקשטוביײל .שטַײב רעד טימ סַאֿפ

 ,םיא טימ טרעלָאקעג ךיז טָאה טַאֿפ רעד ,עלעגעוו ןוֿפ ןעגנורּפש

 -ייל ,ןרָאװעג טצַאלפעצ ןוא קָאטשניר ַא וצ ןלַאֿפעגוצ זיא סע זיב

 סיֿפ יד ויב ּפָאק ןוֿפ רעמריטשַאב ַא ןֿפָאלעגסױרַא זיא עקשטוב

 .ךערָאװצ ןסַײװ טימ

 טימ ךעלטעטש יד רעביא ןֿפָאלעגמורַא זיא עקלַאצ ןַאמ ןַײמ

 ,עקשטובייל דש םעד ןטיהּפָא טֿפרַאדעג בָאה ךיא ןוא ,הרוחס ןַײז

 ןדָאש ןייק ןצעמע ןָאטּפָא טשינ לָאז רע

 .ענעטעמס ןָא זעק ' -- .גַײצעגיינ *
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 ַאקמיב 9

 עמַארד רעקיטקַאב רעד ןופ

 םיבננ

 ןענַאזרעּפ

 ןיא ,טכַאנ יב בור'ס טעבנג : "רעײג םַאילש; ַא -- "רבשג המלש

 .רע טפילטנַא שיורעג ןטסדנימ םַײב ; ליטש רעֶד

 ."רעײג-םַאילש, ַא-- "ברעצס, השמ

 .לבטװ סעלהמלש -- לקרימ

 .עבָאב סעקרימ -- ץעלייק

 ןַײרַא-טגנירּפש ,גָאט ײב טײג -- "?רעלעפנּפַאש, ַא -- קיזמ לשריה

 ןיא טַײצגָאטימ רעדָא בוטש ןופ סױרַא עלַײװ א ףיא טײג'מ ןעװ

 .טפעשעג ַא

 -עשט א ןַאב ןופ ּפָארַא-טּפַאכ ,"רעײג:לטלַאט, ַא -- קיגטיװס לװלעװ

 ןוא ץלעפ ןדמערפ ַא ןיא רעטקָאז א יב ןַײרַאטכירק רעדָא ןַאדָאמ

 ןעַײרַָאטידנַאק ןיא *טעברַא;

 -סילש ,םילכ לקעּפ ַא טכַארטַאב ,בוטש ןיא ךיז ַײב טיטש- רבש

 טלעֿפ'ס ,עקרימ : םיריזשכמ ערעדנַא ןוא סנזַיא ,ןטָארד ,סרעטיוו ,ןשל

 !לקיטש ַא רימ טלעֿפיס ,עקרימ :עלַײװ ַא ךָאנ !לקיטש ַא רימ

 טלעֿפ'ס זַא ,ןיוש ךָאד טסייוו'מ ,נ -- ברעצס

 ,טרירעג טשיג רענייק טרָאד טָאה'ס :זייב -- עקרימ

 ?טּפַאכעגוצ טשינ ךיז טסָאה וד ,ברעצס - רבש

 ,טניול'ס ,קיטנַא רענשזַאװ ַא -- ברעצס

 טכַאמעג טָאה סָאװ ,םענייא ַײב טֿפױקעגקעװַא סע בָאה'כ -- רבש

 .עקיסקעמ ןייק + רקוע

 יו ! תויׂשעמ ןלייצרעד רעטעּפש טסעוװ : קידלודעגמוא -- ברעצס

 ,ןפָאלטנַא זיא ?
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 בָאה ץרַאװש םענייש ַא ?טַײצ ןרטּפ וצ וטסרעלק ,רימ גָאז ,גנַאל

 !ריד טימ טרָאּפעגנעמַאװצ רימ בָאה ךיא טניז ,סָאז ךיא

 סיוא רַאֿפ טכַאמעג דלַאב ןיוש ךימ ןבָאה ייז !ערעילָאכ ַא -- רבש

 ,הכָאלמ-לעב

 ! טימ-טסמענ וד סָאװ רעהַא רָאנ זַײװ -- ברעצס

 ןקוק ריד ךיורב'מ !ּפָארַא סעּפע טשינ זָאל :םיא טיג - רבש

 ?רעגניֿפ יד ףיוא

 ַײב ךיז ןרעגלַאװ ךעלקיטש ערעסעב :יײז טכַארטַאב - ברעצס

 .םורַא רימ

 ,טעברַא לקיטש ַא וצ טמוק סע זַא ןוא ,רע טָאה ץלַא - רב

 ןַײרַא טנַאה ןיא םענעי רע טקוק

 ןיב'כ ןעוו .ןזיועג ריד טלָאװ'כ ,רבש :טקיזײלַאב -- ברעצס
 ! םייה רעד ןוֿפ זָאה ןייק טשינ

 ןֿפױא ןייג טנַײה סיוכרוד טסליװ וד ,ברעצס :םעטּפַאר - רבש

 ! ןּתמ-אׂשמ

 !ףָאלש ןוֿפ ףיוא טשרע טסייטש וד -- ברעצס

 ?וטסגָאז סָאװ ,שקרימ :טסיירד טשינ - רבש

 ,טשינ רָאג -- עקרימ

 .טשינ טדער ,זגורב ַא ךיז טכַאמעג :ןָא קירעױרט יז טקוק - רבש

 .קיזמ'נ טגָאירַאֿפ ריא טסָאה -- בערצס

 !טרָא ןֿפױא טיוט ַא םיא ךיא ךַאמ --- ןַײרַא-טמוק רע - רבש

 טסלָאז !לַאֿפּפָא ןַײז טרעװ טשינ טסיב :גנילצולפ -- עקרימ

 ! סיֿפ ענַײז ןוֿפ דורב םעד ןעקנירט

 טשינ בייה .זייב !עקיריימ :לסיירט ַא ןצנַאג ןיא ךיז טיג - רבש

 ליֿפ ךיא תונמאנב :טגערעגֿפױא ...!קיטש עטלַא וד ,רימ טימ ןָא
 .רעגניֿפ יד רעטנוא רימ ןקַאנק רענייב ענַײד יװ ,ןיוש

 !ריד ַײב ןַײז טינ ליוו'כ :ןייועג ַא טימ סױרַא-טצַאלּפ -- עקרימ

 ,ריד ַײב קילב ןעַײרֿפ ןייק טשינ בָאה ךיא ;ךימ טסקינַײּפ וד ,ייג

 +היח ַא טסיב ,סיֿפ יד ףיא טנעּפ ַא טגײלעגֿפױרַא רימ טסָאה

 !הּפילק ַא טסיב וד ןוא :טלמוטעצ --רבש
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 -עג ריד טימ בָאה'כ טניז ,ןַאמ ַא ןוֿפ ךיא סייוו סָאװ -- עקרימ
 ! ןישודיקו-הּפוח ןעמונ

 !ַאכיַאכיַאכ :רעטכעלעג רַאֿפ ךיז טקיטש - ברעצס

 טגעמעג יז טָאה טנערברַאֿפ :טולב ןץא שקנטעגנַײא - רבש
 קיומ רעד ,סייוו'כ ...ריא ןוֿפ סױרַאטדער הנח עלעג יד .ןרעוו

 .ןַײרַא טַאג ןיא ןקיש רעטעּפש ךיד ןוא ,טנַאק ןֿפױא ןעמענ ךיד ליוו

 לסיב ַא ,סעכושט רָאּפ ַא רַאֿפ טֿפױקעג ךימ טָאה רע -- עקרימ

 ?רימ ףיוא ןטַײר קיביײיא טעװ רע ,טניימ ןוא ,קומש

 ריד יירד'כ יװ ,ןבעל ױזַא לָאז'כ ! עקרימ ,קטסיּפס טלַאה -- רבש

 !?שזרעיוכט ַא ַײב יװ ,לּפעק'ס ּפָארַא

 ,ךימ עגרה ,גָאלש ,יירד :ּפָאק ץא זעורענ ךיז טגָאלש - עקרימ

 ליוכ ...סנייא ץלַא רימ זיא'ס !טניה יד רַאֿפ סױרַא ךימ ףרַאװ

 ! ריד טימ ןבעל טשינ

 -ריזַאר ןטימ ןוא רענייטש לקעּפ ןצנַאג ןטימ ןַײרַא טמוק-- עלייק

 .רעסעמ

 ןֿפױא ןעמוק ןגרָאמ ןלעוװ ןרוֿפ יד ,עבָאב : יז טלַאֿפַאב - עקרימ

 לָאז רע ,ןטַאט םוצ לווירב ַא ןקישמיײהַא ןייג רימ וטסעוװ ,דירַאי

 !טנעה ענַײז ןוֿפ ןעמענסױרַא ךימ

 טָאה עטַאט רעד ,עקרימ !ּפָאק ןיא ךעלעגייֿפ-ילֿפ טסָאה -- עלייק
 ַײרד המשנ יד סױא-טַײּפש !ןרָאי ענַײז ףיוא ,ריד וצ הוּכ עקַאט

 .רעסעמיס ןֿפַײלש ךיז טצעז ...ךעטער לקיטש ַא רַאֿפ גָאט ַא לָאמ

 לָאמ ַא טסרעלק וד ,רֿבש !טַאהעג הנותח טוג בָאהכ -- ברעצס

 ? ןייגוצקעװַא טנַײה

 ןָא ןַײרַא דרע'רד ןיא ייג :טערומכעגנָא ,קעװַא ךיז טײג -- רבש

 !רימ

 רעמ ןיוש טעוו'מ ןעוו ןעלבַארגסיױא ךיד טסעװ וד -- ברעצס

 !ןעמוקנָא ןענעק טשינ
 .טגַײװש - רבש

 (טשוּפיע סָאװ עלהיח ַא) ריוכט 7
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 ס'זיא -- ףָאלש ןטשרע ןֿפױא ןקַאּפ טשינ לָאזמ זַא -- ברעצס

 ןַײרַא דרע'רד ןיא טרעוו

 !טױט ַא ףיורעד ןעמוק לָאז - רבש

 ; טכַאנרעדֿפױא ןצנַאג ַא ןוֿפ טרָאד ךיז טיירד !עלדַאּפ -- ברעצס

 !גנוצ ףיוא ןייטש ךיוא טבַײלב רע ,* טריוװעלנָא טוג ןיוש טָאה רע

 .טגַױװש - רבש

 ךיז ןלעװ ייז ;טשינ ךָאד טֿפָאלש סָאד -- טַײל עטלַא -- ברעצס

 עצנַאג ַא םעד ךָאנ ןעלּפַאלּפ ןוא ,העש עטשרע יד ןֿפָאלשרעביא

 ...טכַאנ

 .יחוּכ ףיֹוא ךימ טמענ ,ערעילָאכ ַא :קשח ןָא ,ףױא-טייטש - רבש
 רעד וצ םיא טפוטש !טנוה רעלױֿפ ןייק טשינ ַײז ,יג -- ברעצס

 .רימ

 לָאז טגערברַאֿפ !עקרימ ,עזיוּפ ,עקרימ :ריט ןיא טײג - רבש

 / יז רעטניה ריט יד טקַאהרַאֿפ !ןרעװ יז

 בָאה סָאװ ,עקרימ :עזיופ -- רעסעמ-ריזַאר'ס ןָאיטיצ -- עלייק

 ...?טגָאזעג ריד ךיא

 ...!םיא טימ ןבעל טשינ לעוװ'כ -- עקרימ

 ,טעב ןוֿפ טנּפָאקוצ רערעדנַא ןַא ןיוש ריד טייטש'ס -- עלייק

 ...!סיוא ךיד טּפַאכ סָאװ

 .יי!ןעמענ ךיוא ךימ טעװ קיזמ לשריה -- עקרימ

 .יילטג ַא ןיוש ריד טיג עקהמלש ןוא -- עלייק

 .י.טג ןטימ דרע'רד ןיא םיא בָאה'כ -- עקרימ

 "עג ריד ןוֿפ ...הרוחס לקיטש טוג ַא'ס :יז טכַאדטַאב -- עלייק

 : ...עקרימ ,ןרָאװ

 ענעדַײז וצ רימ טגָאז רע .רענידרַאֿפ ַא ךיוא זיא קיזמ -- עקרימ

 .ייגביר םענעטנַאילירב ַא טײרגעגנָא רימ רַאֿפ טָאה ,רעדיילק

 | ...םיא טימ ןָא-בייה ,ונ :טגרָאזרַאֿפ -- עלייק

 ...? םיא ךיא ךיורב סָאװ -- עקרימ

 .טקוקעגּפָארַא *
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 ןימ ַא גערֿפ ...ןיבר ַא וצ רעסעב רָאֿפ ,ךימ גלָאֿפ -- עלייק

 טעװ רע ...ןעז וטסעוו .דניק ַא בָאה ןוא ...הלוגס ַא םענ ...הצע

 | ...ריד ֹוצ ןרעו רערעדנא ןַא רָאג

 ןֿפױלּפָארַא טעוו'ס ...ץעגרע ןיא ןרָאֿפ טשינ ךיורב'כ -- עקרימ

 ...עמַאמ ַא ןַײז ךיוא ױזַא ךיא לעװ --- רָאי בלַאה ַא

 עג ןיילק רימ ַײב טלָאװ הלודג יד ,טסניימ ...יאולה -- עלייק

 ןרערט קינייו ךיא בָאה ןעמַאמ ןַײד ַײב ,טגָאזעג-סנייטש'מ ? ןעוו

 ...ןברָאטשעג טיהרעגנוי -- שטנעמ רעביל ַאזַא ?טזָאלעג ןלַאֿפ

 בָאה ךיא ןוא ,בוטש ןיא ןעמונעגנַײרַא עטייווצ ַא טָאה עטַאט ןַײד

 ןיק רעמ טשינ ,ןרָאװעג םיא עדמערֿפ ַא ןיב'כ .ןײגקעװַא טזומעג
 , ..רעגיווש

 ןטָארעג ןיב ךיא ,רָאװ זיא'ס ,עבָאב :קירעגַײײ -- עקרימ
 ? ןעמַאמ ןַײמ ןיא

 ַאטשינ גָאט ןקיטנַײה ןזיב ךָאנ !ןעועג שטנעמ רעטוג ַא -- עלייק
 !ןעִימ ןֿפױל ךיז ךיורב יז .. .ןעמָאנ ריא

 ףיוא ןטרָאד טָאה שטנעמ ַא סרעזדנוא ?ךיא סיווװ -- עקרימ

 ןייטש ךיוא ןטרָאד יאדװַא זומ רע ?תוֿבישח ַא סעּפע טלעװ רענעי

 ,..שרדמה'תיב ןיא ָאד "שּפעיװ, לאומש יװ ױזַא ,לריט םַײב

 !ןגָאז טשינ סָאד טסלָאז :טלמוטעצ -- עלייק
 ?לגניי ַא ןבָאה לעװ ךיא זַא ,עבָאב ,ןַײז טעוו סָאװ ןוא -- עקרימ

 ןבעג טעוװ טָאג סָאװ ,רָאנ בָאה ,ַײמ !החמׂש עסיורג ַא -- עלייק
 ןַײד ?לדיימ ַא ?לגניי ַא :ןטעבטסיוא ךיז ןעק'מ 1 ןַײז טעװ סָאד --

 ;ןבירטעגסױרַא עטַאט ןַײד ךימ טָאה -- ןברָאטשעג זיא עמַאמ

 ןַאמ ןַײד ךימ טעװ -- דניק ןייק ןבָאה טשינ טסעװ וד זַא ,דניצַא
 .ץכערק ַא ...ןבַײרטסױרַא

 ?ןביילג רימ טעװ עבָאב יד -- עקרימ

 ? ןביילג ריד לָאז'כ סָאװ ,סייוו'כ -- עלייק

 ןצ רעבירַא ךיז טגייב ?דוס ַא ןעמױרנַײא ריד לעוו'כ -- עקרימ

 ?טשינ רימ טסביילג וד ...ןבעל ױזַא לָאז'מ ָאי : ךיא

 ...?רָאג טסגַײװש ?ןעשעג סע זיא ױזַא יװ :טלמוטעצ -- עלייק
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 רעטעּפש סע טעוװ'מ ...!ןגַײװש וצ ךיא בָאה סָאװ -- עקרימ

 רזי ןיילַא

 ...?טשינ רָאג טסייו עלהמלש ןוא ...? יו - עלייק

 ...ןגָאז וצ ארומ םיא בָאה'כ -- עקרימ

 ..?ארומ וטסָאה סָאװ ...!לבלעק ַא טסיב -- עלייק

 ..י!סייװ'כ :וויַאנ - עקרימ

 םוק ...טשינ סעּפע רימ טסלעֿפעג וד ,בעל-עקוימ -- עלייק

 | ..?גנַאל ןיוש ...רימ לייצרעד . ..רעהַא רָאנ

 .רעיוא ןֿפױא ...יאדװַא -- עקרימ
 !?ךיז ןיא םורַא סע טסגָארט וד ןוא ...?!טַײצ ַאַא -- עלייק

 ץלַא ךיז טָאה -- טריּפשעג ױזַא ךיז טסָאה ןעוו ,העש ןייא ! ַאװדָא

 ...1ךַאז ַאזַא ...דײרֿפ ןוֿפ ןסַײרּפָא ריד יב טטיורבעג

 ,ךיז טקנעדַאב ,טרעלקעג טשינ רָאג בָאה'כ :קיטעמוא -- עקרימ

 ןעמוקעג זיא רע ןעו . .םיא ןוֿפ ןֿפָאלטנַא לָאמ עלַא ןיב'כ ,עבָאב

 ןײלַא ןסיבעג ךיז ...חֹוּכ ַא ןָאטעגנָא ,טקרַאטשעג ךימ ךיא בָאה

 עלַא ןוא ...ָאי ...ןעוועג רעקרַאטש ןיב ךיא ...ןוא ...בַײל ןיא

 ..י!ןעװעג רעקרַאטש לָאמ

 ןבעל עצנַאג'ס ,סייו'כ ...!טשינ רָאג ךיד ײטשרַאֿפכ -- עלייק

 -גַײרַא ןבעל רעדנַא ןַא ריד טלָאוװס : טטייוו ...דניק ַא סיואיוטסקוק

 יד טסיב וד ...?ןטיהעגסיױא ךיז טסָאה וד ןוא ...!טכַארבעג

 ...?םיא וצ הנעט ַא דימּת טַאהעג ךָאנ ןוא .. .ןעוועג עקידלוש

 ףיוא ןעוועג לָאמטסנעד זיא עלהמלש ...עבָאב ...ןיינ -- עקרימ

 ...האמוט רעד רַאֿפ טירעױּפ טלָאגעג טסָאה וד ןוא ,טעברַא ןָא

 -עג ...ןעמוקעגנַײרַא זיא רע .בוטש ןיא ןבילבעג ןיילַא ןיב ךיא

 סייוו'כ ,עבָאב ...ךיז ֹוצ טקירדעגוצ ױזַא ....טזדלַאהעג ...טשוק

 ...?ןעוװעג .רימ טימ זיא'ס סָאװ ,טשינ

 ...?ןעמוקעגנַײרַא ריד וצ זיא רעװ ...!רימ זיא ייוװ -- עלייק
 -נָא סעּפע טסָאה ...?טשוקעג ךיד טָאה רעוװ ...?ןעוו יי

 ...1וטסדער ןעמעוװ ןוֿפ ...?ליומ לוֿפ ַא ןעמונעג

 .יי:קיומ :טנעה יד ןשיווצ םינפ'ס טלַאהַאב - עקרימ
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 -ץגוצ םיא טסָאה ...!רימ זיא ייו ...!קילגמוא ןַא -- עלייק
 ...?גנוי ןדמערֿפ ַא ...? ךיז וצ טזָאל

 טָאה'ס ...טכָאקעצ ךיז טָאה טולב'ס ...ְךָא :טרעטיב -- עקרימ
 -עג ...טליֿפעג טשינ רָאג בָאה'כ ...ץרַאה םַײב ןָאטעג ייוו רימ
 ...ךיז ַײב ןעװעג טשינ ןיילַא ןוא ...טכַאמרַאֿפ ןגיוא יד טַאה
 ... ךיז ַײב ןעוועג טשינ ןיילַא ןוא

 -נָא הׂשעמ ַא רימ לעוו'כ ...!סיױא טשינ ס'טלַאה'כ -- עלייק
 ...ןָאט

 טמענ ...ביל ױזַא ...קיזמ רעד ,ביל ךימ טָאה רע -- עקרימ

 ...!ןלעטש וצ הּפוח ַא רימ טימ טגָאזעגוצ .םורַא יז

 םיִנּפ ןַײד ליו'כ :ריא ןוֿפ סױרַא ךיז טכַאמ ...ײג -- עליײיק
 ...!רעמ ןקוקנָא טשינ

 ַא זיא עלהמלש ,עבָאב ...ביל ױזַא סע ויא רימ -- עקרימ
 ןנַאלש ,ךיז ןֿפרַאװ ,טייק רעד ףױא ןסַײר ךיז ןעק רע ...טנוה
 1 ךלמ

 ...טלקוועלַאי ַא ...המהב עגנוי ַא ...וק ַא טסיב -- עלייק
 -תשא ןַא ...!תדמושמ ַא רַאֿפ רעגרע ךָאד טסיב ....ייוו ....ייוו
 ...!שִיא

 ...טשינ ךימ טליֿפ עבָאב יד :טבעלעגֿפױא -- עקרימ
 ,דלעֿפ ןטימ ןיא ןעמעוו טֿפערט השיא ןַא ןעוו ,טסייו -- עלייק
 טשינ ןוא ,ןענגרהרעד ,ןעגנערבמוא ןזָאל ךיז יז ךיורב ,ןילַא ענייא
 ,..ךיז וצ ןזָאלוצ

 ...ַאכ-ַאכ-ַאכ :ןכַאל ןוֿפ ךיז טקיטש - עקרימ

 -עג טשינ סע טלָאוװכ ,רעכַײלג :טנעה יד ךיז טכערב -- עלייק
 ...טבעלרעד ןעוו

 ךיא טיג ...וצירָאֿפ ,עקרימ :ףַײֿפ ַא טימ ןָאיטמוק -- קיזמ
 .טנַאה יד ּפָא-סַײר ַא

 ןבילבעג רעיש ךָאד ןיא יז :ןכַײלגסױא טשינ יז ןעק - עקרימ
 | ...טנַאה יד ריד ַײב

 ?ָאטשינ זיא רֿבש רעד -- קיזמ



 טעבוא רעד ַײב 1344

 ...דםיא טימ ןרעהרַאֿפ ךיד טסליװ :טקיצטנַא -- עקרימ

 יייֿפק :םערָא ןרעטנוא לציק ַא עטלַא יד טיג - קיזמ

 .רעטלַא רעד וצ קנּוװ ַא .ַאכיַאכיַאכ :טכַאל -- עקרימ

 ...?תוקומע הלוג טכַאמ ריא ,עלייק :ענימ ַא טימ -- קיזמ

 ןזָאל ןילַא ךיד לָאז ךיא ,קיזמ ,וטסעװ ןבעלרעד טשינ --- עלייק

 ...ריא טימ

 ..י? ןטיהּפָא ןעקרימ ,ךַײא טלָאצַאב רֿבש ,עלייק -- קיזמ

 ּפָא-טיה ,לבַײװ שידִיי ַא זיא יז . ..ּפָא ךיז עּפעשט ,ייג -- עלייק

 ןטָאבעג טָאה הרוּת יד יװ ,ןַאמ ַא טימ טבעל ןוא ....טייקשידַיי

 ...ןסייה ןדִיי עטוג עלַא יוװ ןוא

 ..יףיורעד ןרעווש טנעק ריא ,עלייק -- קיזמ

 ...ַאכיַאכיַאכ -- עקרימ

 .טעינ טרעֿפטנע -- עלייק

 ,טנעז ריא .. .ןעבָאב רעַײא ןוֿפ טכַאל'מ ,ךַײא ןוֿפ טכַאלימ -- קיזמ

 ...עקװעלַאי ַאזַא ךָאנ ןוא -- עטלַא ַאזַא ,ערה-ןיע ןייק

 ...ַאכיַאכיַאכ -- עקרימ

 ...ןרעה טשינ ךיז טכַאמ ,רעסעמ'ס ןָאיטיצ -- עלייק

 ןיא טגערֿפעג ךיז ןבָאה םירעױּפ ,עלייק :ךיז טריבורּפ -- קיזמ

 ...!ךַײא ףיוא ןסיורד

 .טגַײװש -- עלייק

 ..יַאכיַאניַאב -- עקרימ

 ...!?עּפמעלק עטלַא יד ,+טֿפיבעג זיא יז -- קיזמ

 ךיז טקוק ,בָארג ,טלוֿפעגסױא :סַאג ֿפ ןָאטמוק - קינטיוס

 ...?ןעװעג טשינ זיא רשֹּכ :םורַא

 יײרטױרעב רעצנַאג ַא ךָאד טסיב ...סיוא ךיז קידײיל -- קיזמ

 6 ךעב

 יּפָארַא ןָאטביײה ןוא ,קָאר םעד ךיז וֿפ ּפָארַאטמענ - קינטיווס

 : ןפָאטשלָאוװ ,דַײז עגנעמ ַא ךיז ןוֿפ ןעלקױװצ

 ,הפשכמ * --- ,טציּפשעגרעביא +
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 ...?טנידרַאֿפ סָאד וטסָאה יו :ףַײֿפ ַא טוט - קיזמ
 ןעמ ןעק ןגָארטסױרַא ? טסײטשרַאֿפ .. .ּפעש ַא ןוֿפיס -- קינטיווס
 ...סױרַא-טייג סָאװ ןקיצנייא ןדעי ךָאנ טקוק םעזעב רעד ...טשינ
 ...!רחוס ַא ךיוא ...?ןעוועג טשינ זיא רשּכ :עלַײװ ַא ךָאנ
 טשינ ךיז רע טזָאל ,הסנרּפ ןַארַאֿפ זיא'ס ,טסייוו רשֹּכ -- קיזמ
 | 6 ןטעב

 םױררַאֿפ ,עקרימ :טקידיײלעגסױא ךיז טָאה סָאװ - קינטיווס
 וצּפעלש ַא ,ביג ,קיומ ...!ןבוא ןוֿפ ןגיל טשינ לָאזס ,סָאד
 ןרעכױררַאֿפ וצ טמענ ...!ןָאט

 הרוחס יד טמױררַאֿפ -- עקרימ

 ...?ןעוועג טשינ זיא קַאּפעל :םעטּפָאר -- קינטיווס

 ...!תוֿבָא עלַא ןֿפורעגנָא ןיוש ךָאד טסָאה -- קיזמ

 ַא ןיא ןרָאֿפּפָארַא לָאז רע ,שטנעמ ַא ץ'כָאנ ןעמוקעג -- עקרימ
 ...טעברַא לקיטש ַא וצ ןַײרַא ףיוה

 ,וטסײטשרַאֿפ :פעש ַא ףיוא ןעגנַאגעגנָא טנַײה ןיב'כ -- קינטיווס
 ןטעברַאוצמורַא רעכַײלג זיא ,ןריקיזיר לָאמ ןייא ךָאנ לָאז'מ רעדייא
 ...ּפַאלק ַא ףיוא

 ...!ףּתֹוש ַא רַאֿפ וצ ךימ םענ -- קיזמ

 ...?ןגָארט ןֿפלעה טסעװ -- קינטיווס

 -ייג ךיא .טנַאה יד םיא טיג ...?לטֿפניֿפ'ס קָאט :םיּכסמ -- קיזמ

 . ..1 ןתמ-אׂשמ ןֿפױא טימ

 ַא טסכַאמ :ענעשעק ןוֿפ לשעלֿפ ַא סױרַא-טּפעלש -- קינטיווס

 | !לזעלג ַא ביג ,עקרימ ...?לדנערב

 ,.?*עכַאילֿפ ַא טגנערבעגטימ ןיוש טסָאה -- קיזמ

 ענבָארד לסיב ַא שיטעסַאק ןוֿפ דָאלֿפוש ןיא ןֿפָארטעג -- ק"נטיווס

 ףיוא ןוא ,קנעש ןיא ּפָאקיירד םַײב ןטָארטעגּפָא ךיא בָאה ,טלעג

 .טקנירט ...ןעמונעגטימ לַײװרעד

 -- .,טפַאשרעדורב-טוג ןופ ןמיס ַא ,(טנַאה יד) רֶעגְניִפ ףניפ יד גנַאלרעד *
 ,שַאלפ* -- .הבנג '
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 ...?ןבעגעגנָא סָאד טָאה רעװ -- קיזמ

 י..!?קָאשטּוװ ַא ,דלָאי ַא סעּפע :ןָאטסיג -- ינטיווס

 / ...יפשיטּוװ ףיוא טייג'ס :ףַײֿפ ַא טימ -- קיזמ

 .י.ּפָארַאזָאל :לזעלגיס םיא טיג -- ינטיווס

 רעבָא ןיוש טקַאּפ רע :םינּפ רעױז ַא טכַאמ ;ַײרַא-טסיג -- קיזמ

 | ...ֿבנגיקינטיװס ,ןדלָאי ענַײז

 .י.!ןּפָארט ַא ןעמענ טסעװ ,עקרימ -- קינטיווס

 .יי:ןעײרדרַאֿפ רימ ךיז טעװ ּפָאק רעד -- עקרימ

 וטסיב סיֿפ יד טימ .ּפָאק ןטימ וטסָאה הגאד ַא -- קינטיווס

 ...ןייטש ןבַײלב ןלעוװ ייז זַא ,רעכיז

 .רעטכעלעג ַא טימ טקנירט -- עקרימ

 .י.עקיטרַאֿפ ַא ןצנַאג ןיא דלַאב ןיוש זיא יז -- עלייק

 טליוו ריא ,עלייק . ..ןעזרַאֿפ רָאג בָאה'כ ...!ָאהָא -- קינטיווס

 ...?ןּפיל יד ןצעננַײא טשינ

 ! םירֿבח ענַײד רַאֿפ סע טלַאהַאב -- עלייק

 ?ןטעב ךַײא טזָאל ריא ,סָאװ'נ :טמױרעגֿפױא -- קינטיווס

 !ןטעבנַײא יז טעװ רשּכ ןמחנ -- קיזמ

 .ייַאכיַאכיַאכ :טכַאל - עקרימ

 ןוֿפ טבעל ריא ,עלייק ...ןסעגרַאֿפ רָאג בָאה'כ ,ַא -- קינטיווס

 זיאס לַײװ -- ןעקנירט טשינ טליװ ריא ןוא ...ןשָארג ןרשּכ

 ...טנחקלעג

 זיא ,ןגױזעגנַײרַא ךיז ןיא טָאה יז סָאװ ,ךלימ סרעטומ יד -- קיזמ

 ?החּפשמ ריא טשינ ןעק'מ .הֿפירט ןיוש

 ץנַאג ַא ןלָאג וצ רעטנוא ךיז טלעטש ענעדִיי ַא -- קינטיווס

 ..יַאכיַאביַאכ ,דרעב יד םירעיוּפ טימ ףרָאד

 .ַאב-ַאכיַאכ -- עקרימ

 .יי!ךיור ַא טייג'ס -- סעדרָאמ יד טצַארק ,טבָאש יז יװ -- קיזמ

 ...ךיז טשטילג רעסעמ'ס

 ירקפה *? -- ."רענירג, ַא ,בנג רעגנוי ַא?
1 



 127 רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא

 ,גָאט ןלעה ןטימ ןיא ,קיטנוז ַא ןיא קעװַאיטצעז -- קינטיווס

 יד ,רַאוטָארט ןֿפױא םירעוּפ קיסַײרד קיטש ַא ,"עמוס, רעד רַאֿפ

 יז טצוּפ ןוא ןַײא עלַא ייז טֿפײז ,קָאטשניר ןיא ןזָאלעגּפָארַא סיֿפ

 .. .ַאכיַאכױכ -- דרעב יד ּפָא

 ...ַאכיַאכיַאכ -- קיזמ

 ...וכױכױכ -- עקרימ

 רעטכעלעג רעניײמעגלַא
 1919 עשרַאװ

 ושָאטַאּפָא .י

 לנומש

 -נָא לשרעה רעקירָאי-קיצנַאװצ-ןוא-ייוצ רעד זיא וצ-טכַאנרַאֿפ

 זיא ךַאװ יד .ץענערג ןשיסַײרּפ םוצ שיֿפ *סעקיוק, טימ ןרָאֿפעג

 ,טסּוװעג ןבָאה ןרַאדנַאשז יד .ןדנובעגסיוא ןעוועג ןעלשרעה טימ

 ןיא ךַײט ַא ןסַײרּפ ןיא טלַאה .רעשיֿפ ןמלז ,רעטָאֿפ סלשרעה זַא

 טריֿפ קיטשרענָאד ןדעי ןוא ,עשרַאװ ןייק שיֿפ טקיש רע .עדנערַא

 רעטבַײלַאב ַא .עװַאלמ ןייק שיֿפ "סעקיוק; ַײרד-יײװצ ןַײרַא לשרעה

 :ןָאטעג גערֿפ ַא םֹּתס ןגעוו אצוי ןוֿפ טָאה רַאדנַאשז

 ?שיֿפ ,וטסריֿפ סָאװ --

 .שיֿפ ,רעה ןַײמ ,ָאי ---

 ,"קעסַאּפ לוּפ, םעד טלּפמעטשעגּפָא טָאה רַאדנַאשז רעד תעשב

 ןייא .ןרַאגיצ ייווצ ענעשעק-לטסעוו ןוֿפ ןעמונעגסױרַא לשרעה טָאה

 ןטייוצ םעד ןוא רַאדנַאשז םעד ןגָארטעגרעטנוא רע טָאה רַאגיצ

 .טרעכױררַאֿפ ןילַא רע טָאה

 טרעדנוה ַא ןרָאֿפעגּפָא זיא ,דרעֿפ'ס ןָאטעג בַײרט ַא טָאה רע

 יךַאו עשיסור יד -- סוֿפ
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 -עגנַײרַא ןגעו אצוי ןוֿפ טָאה "קישטשעיבָא; רעטנַאקַאב ַא
 | : ןגָאװ ןיא טקוק

 ַא ןעמענ ריד ַײב לעוו'כ ?שיֿפ עקידעבעל ?שיֿפ .סָאװ --
 ,.לשיֿפ

 !םענ ,עטיב .,ַאטסױלַאשזָאּפ ---

 ? רַאגיצ ןקירעביא ןַא רשֿפא טסָאה ןוא --

 ,ייווצ וליֿפַא --- ריד רַאֿפ --

 טשינ רעמ םיא טעװ ןעמ זַא ,רעכיז ןעוועג לשרעה זיא טציא
 ןיק ןשטַאּפנַײרַא ןוא דרעֿפ'ס ןָאט גָאי ַא טעװ רע .ןלעטשּפָא
 -ןַײרַא רעמעװקַאב ךיז טָאה רע .םורַא העש רעבלַאה ַא ןיא עװַאלמ
 ןגָאװ ןרעביא ןביוהעג ךיז טָאה סָאװ ,עינלעק רעד ןיא טצעזעג
 :ּפָאק סדרעֿפ ןרעביא שטַײב יד ןָאטעג בייה ַא טָאה

 !ונ ,ַא --

  ,סעלשיד יד ןָאטעג ּפעלש ַא ןָאטעג סיר ַא ךיז טָאה דרעֿפ'ס
 טלָאװ'ס יװ ,סיֿפ עטשרעטניה יד ,סיֿפ עטשרעדעֿפ יד ןֿפרָאװעגרעֿפַא
 ךיז טָאה ןגָאװ רעד .ןטֿפול רעד ןיא םיווש ַא ןּפַאכ ןבילקעג ךיז
 זיא סָאװ ,געוו ןקידמַאז ,ןלָאמש ןרעביא ןביוהעג ךיז ,טלסיירטעג
 | .וצ דלַאװ םוצ ןֿפָאלעג

 ַא ןענַאטשעג זיא ,טנוװָא רעד ןלַאֿפעגוצ זיא'ס וו ,דלַאװ ןבענ
 לקיטש ץרַאװש ַא ןוא לטיה ןעיורטש ןיילק ַא ןיא עמַאד עגנוי
 ,געו ןטימ ןיא טלעטשעגנַײרַא ךיז טָאה יז .םינּפ ןבלַאה ןזיב לַאּוװ
 ,טנַאה עסַײװ ,עניילק ַא ןבױהעגֿפױא ןוא ,דרעֿפ םעד רעביאנגעק
 :ןגָאז וצ טַאהעג טָאה סָאװ

 !ּפָא ךַײא טלעטש --

 טימ דרעֿפ'ס .סעצייל יד ןָאטעג יצ ןקרַאטש ַא טָאה לשרעה
 עלעגעווס ןוא קירק ףיוא ןייג ןעמונעג טָאה ּפָאק םענעסיררַאֿפ ַא
 ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה

 ןרעביא לַאוװ לקיטש סָאד ןָאטעג בייה ַא טָאה עמַאד עגנוי יד
 ןיא ןגיוא ערַאק ,עכַײװ עריא טימ טקוקעגנַײא לַײװ ַא ךיז ,ןרעטש
 בייה ַא טָאה יז ,םעטָא ןָא ןציז ןבילבעג זיא גנוי רעד .ןעלשרעה



 139 רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא

 -עג ךיז רָאנ ,ןעגנַאגעג טשינ זיא ,סיֿפ עזעיצַארג רָאּפ ַא ןָאטעג

 טציא ןענַײז ןגיוא ערַאק יד .עװַאּפ ַא יו יא ,ביוט ַא יוװ יא ,טגיוו

 טָאה .לַײװ ַא ןענַאטשעג יז זיא ױזַא ,לכיימש ַא טימ ןעוועג לוֿפ

 רע סָאװ רַאֿפ ,טשודיחעג ,ךיז טכַאד ,ךיז ,ןעלשרעה ףיוא טקוקעג

 ,טסּוװעג טשינ .,טלטניּפעצ ךיז טָאה רע ןוא .טשינ יז טנעקרעד

 :טשינ יז רע ןעק יצ ,ָאי יז רע ןעק -- םיא טימ ךיז טוט'ס סָאװ

 ןוא קירוצ ףױא טירט ַײרדײװצ ַא טלעטשעג יז טָאה ךָאנרעד

 "קיו ןעמונעג ךיז ןבָאה םעדעֿפ ערַאבעזמוא .ןרױלרַאֿפ ךיוא ךיז

 טָאה ָאד ןוא קַאב ַא ָאד ,רעוא ןַא ןָאטעג םַאלֿפ ַא ָאד טָאה ,ןעל

 .ןָאטעג רעטיצ ַא סוֿפ ַא רָאג

 :טגערֿפעג םיא טָאה יז

 ?עװַאלמ ןייק לָאמ ַא טשינ ריא טרָאֿפ --

 ,ָאי --- 

 ?ןוז ַא סרעשיֿפ ןמלז טשינ ריא טַײז ---
 ,ָאי ---

 ןוא ךיז ןעק ןעמ סָאװ ,טלכיימשעצ ךיז ןבָאה עדייב זַא ןוא

 טמעדעֿפעגנַײא רעירֿפ עמַאד עגנוי יד טָאה ,טשינ ךיז ןעק ןעמ

 -סיירד יז זיא ךָאנרעד ,ןקילב עשלדיימ ,רעטכעלעג שלדיימ ריא

 :טמיורעגנַײא יוװ ןוא ןרָאװעג רעט

 ,הֿבוט ַא ךַײא ןוֿפ ליוו ךיא ---

 טלַײא רע .ןגָאוּפָא ךַײלג ףרַאד ןעמ זַא ,טסּוװעג טָאה לשרעה

 ונ .טכַאנ טרעו'ס רעדייא קרַאמשיֿפ ןֿפױא ןעמוקנָא ףרַאד ,ךיז

 טצינשעג ַאזַא -- עקיסקיוװעג ַאזַא ?ןגָאזּפָא ריא ןעמ ןעק ךָאנ יו

 טזָאל ךַאז ןייק --- לכיימש רעד ,ןייצ יד ,ןגיוא יד ןוא ? לשדוקדןורָא

 -טמוק'ס ןוא גנערטש ןַײז ליוו רע .עינלעק רעד ףיוא ןציזנַײא טשינ

 :טלמַאטש לשרעה .ריא ַײב ןטעבעג רָאג ךיז טלָאװ רע יו ,סֹורַא

 ?ריא טַײז רעוו ןוא ? ריא טליװ הֿבוט ַא --

 .לקינייא ןַא סעװטַארד ןיב ךיא ---

 ?עקלּוװ ןוֿפ עװטַארד --

 ,ָאל --
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 רעטלַא רעד זַא ןוא ,עדייז ריא ןעק ,רעטָאֿפ ריא ןעק לשרעה

 ?סָאװ זיא ,דרוי ַא ןיא ,הלודג רעד ןוֿפ ּפָארַא זיא עװטַארד

 יז טלָאװ רע .לקינייא םענוֿפ ןקוקנָא טשינ טַאז ךיז ןעק לשרעה

 :קירעגַײנ טרעוו רע .טייג ןוא טייטש יז יװ ,ןעגנולשעגנַײא ױזַא

 ?ןַאט ךַײא ךיא ןעק הֿבוט ַא רַאֿפ סָאװ זיא --

 ןרַאגיצ ךעלקעּפ ייווצ ןעמענטימ ---

 ? עשיסַײרּפ ---

 ןַאטעג ךַאל ַא ריא ַײב ןבָאה ןגיוא יד

 ?ייז ריא טָאה ּוװ --

 עטרָאיַאב ףיוא ןזיועג יז טָאה -- !דלַאװ ןיא ,ָאד טָא --

 .רערעדנַא רעד ןבענ ענייא טרַאה ןסקַאװעג ןענַײז סָאװ ,סענסָאס

 יד ןשיווצ ןַײרַא זיא רע .עינלעק רעד ןוֿפ ּפָארַא זיא לשרעה

 ערָאּפש ַײרד ןגעלעג ןענַײז ייווצ טָאטשנַא .םיא ךָאנ --- יז .סענסָאס

 ןעלשרעה ןזיוועג ןוא ןרַאגיצ יד ןָאטעג םענ ַא טָאה יז .ךעלקעפ

 :לקעּפ ןטירד ןֿפױא

 .ךעלרעגייז ןענַײז סָאד ---

 ,עינלעק רעד רעטנוא ןטלַאהַאב לשרעה טָאה ךעלקעּפ ַײרד יד

 -שילבעג ןבָאה ןּפוש יד ּוװ ,עשזָאגָאר-שיֿפ ַא טימ טקעדעגוצ ייז

 -ַאב וצ טַאהעג טשינ טַײצ ןייק טָאה רע .רעצנַאּפ ַא יו טעשט

 ןַײרַא טָאטש ןיא ןרָאֿפוצנַײרַא ױזַא רַאֿפעג ַא זיא'ס יצ ,ןסילש

 יז .טזָאלעג טשינ עמַאד עגנוי יד טָאה ןסילשַאב ןוא .טשינ יצ

 יז טָאה ָאד .ןעלשרעה םורַא ןעיירד ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה

 רָאה עניורב עריא ןענַײז ָאד ,רעריא טימ טנַאה ןַײז טרירעגנָא

 ןָאטעג לעטש ַא םיא ךיז יז טָאה ָאד ןוא .קַאב ןַײז וצ ןלַאֿפעגוצ

 :טגערֿפעג םיא ןוא ,שירעגנוילױװ:טַײשרַאֿפ ױזַא ,ןַײרַא םינּפ ןיא

 ?ןציז ךיא לעוװ ּוװ ןוא ---

 .עינלעק רעד ףיוא רימ טימ --

 ,טוג ---

 רעד ףיוא ןּפַאכוצֿפױרַא ךיז ױזַא יו ,געוו ַא טכוזעג טָאה יז
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 ןבעגעג ריא ןוא ךיז ןבענ ץַאלּפ טכַאמעג טָאה לשרעה .עינלעק

 :תוצע

 ,דָאר םעד ןוֿפ סקַא ןֿפױא סוֿפ ןטכער םעד ףױרַא-טלעטש ---

 טשינ טנעק ריא !לָאמשיוצ ךַײא ַײב זיא דיילק'ס ,סָאװ ! ױזַא טָא

 ?ןכירקֿפױרַא

 ,טשינ רימ טֿפלעה ריא זַא --

 .טכערעג ,טכערעג ---

 טָאה רע .ריא ןבענ ןענַאטשעג גנוי רעד !זיא גנורּפש ןייא טימ

 יד ןיא ןָאטעג קוק ַא ריא ,טנעה יד ףיוא ןָאטעג םענ ַא טכַײל יז

 לקיוװ ַא ךיז טָאה יז זַא ,הרוֿבג ַאזַא טימ טעילוטעגוצ ,ןַײרַא ןגיוא

 :סמערָא ענַײז ןיא ןָאטעג

 .קרַאטש-וצ ---

 "עג ןַײרַא חומ ןיא ןָאטעג רַאּפש ַא םיא ַײב ךיז טָאה טולב'ס

 ?עינלעק רעד ףיױא ?רע זיא ּוװ .ןגיוא יד רַאֿפ ןעקנוֿפ טײרּפש

 עטייוצ יד ,עילַאט ַא םווַא ףייר ַא יװ ,ךיז טלקיװ טנַאה ןייא

 טימ סיֿפ ריֿפ עלַא טבייה סָאװ ,דרעֿפ'ס טגָאי ,סעצייל יד טלַאה

 .סעלשיד עדייב ןוֿפ ןעגנירּפשסױרַא ליװ ,לָאמ ַא

 .קַאב ַא טמַאלֿפ ,רעיוא ןַא קילג ןוֿפ טמַאלֿפ ןעלשרעה יב ןוא

 -טַארד ,הּכלמ טציז סע .עמַאד עגנוי ןייק רעמ טשינ טציז ריא טימ

 ןייק רָאי ערעדנַא'ס ןיוש טרָאֿפ סָאװ ,רעטכָאט עקירעידןצנַײנ סע

 ןעיירד'ס זַא ןוא .עשרַאװ טימ ,ןילרעב טימ רחסמ טריֿפ ,ןטַײרּפ

 סָאװ ,טַײל עגנוי רעװעשרַאװ ,טַײל עגנוי רענילרעב ריא םורַא ךיז

 ךודיש ןייק דמערֿפ רעד ןוֿפ טעװ יז ?סָאװ זיא ,ןקילגַאב יז ןליוו

 סָאװ ,ןַאמ רעגנוי רעשימייה ַא ריא ךיז טכַאמ'ס ןעוו .ןָאט טשינ

 ...םיא ןיא ןריטסוג לָאז יז סָאװ ,ןלעֿפעג ריא לָאז

 ?עלהּכלמ טריטסוג ןעמעוו ןיא ןוא ---

 ,ןוא קרַאטש ןַײז ףרַאד ,ןייש ןַײז ףרַאד ןַאמ רעגנוי רעד ---

 .רעסַײרנַײא ןַא ןַײז רע ףרַאד ,רקיע רעד

 .טשינ בָאה ךיא סָאװ ,תולעמ ץלַא ---

 .לשרעה ,רימ טלעֿפעג ריא ---
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 טשינ ליוו דרעֿפ'ס זַא ,טּפַאכעג טשינ עקַאט ךיז עדייב ןבָאה

 לָאז סע ,טלָאװעג טָאה עלּכלמ ?דלַאװ ןווָאנסָאס םעד ןוֿפ סױרַא

 ַא ןָא ןרעטש ןָא טכַאנ ַא ןַײז לָאז'ס ,ןרעו רעטצניֿפ רעכיג-סָאװ

 יד ןקעטשרַאֿפ טעװ יז יו ,ןקרעמַאב טשינ רענייק טעװ ,הנֿבל

 טריֿפ רע זַא ,ןסעגרַאֿפ טָאה לשרעה ?לשרעה ןוא .לגומש ךעלקעּפ

 יד טנַײה טעװ רע בוא זַא ,ןסעגרַאֿפ :תבש ףיוא שיֿפ "סעקיוק,

 יצחב ןבעגקעװַא ןזומ ןגרָאמ ייז רע טעװ ,ןֿפױקרַאֿפ טשינ שיֿפ

 זיא'ס ּוװ ,דלַאװ לקיטש םעד ןיא טיירדעג ךיז דרעֿפ'ס טָאה .םניח

 .טכַאנ ןעוועג ןיוש

 רע .לוע ןדעי ,גרָאז עדעי ךיז ןוֿפ טלקָאשעגּפָא לשרעה טָאה

 סיוא ,לגומש סיוא -- ןהּכלמ ךיז וצ ןָאטעג יצ ַא רעטסעֿפ טָאה

 .טהֿפרׂשעג טָאה ,טנערבעג טָאה םורַא ץלַא -- טכַאנ סיוא ,שיֿפ

 טליקעג ןֿבָאה ךעלטניװטכַאנ .טלעטשעגּפָא ךיז טָאה דרעֿפס

 ךיז טָאה דרעֿפ'ס .רעכעלזָאנ עסייה יד ,ןטַײז עטנערבעגּפָא יד

 טזדלַאה סָאבעלַאב רעד יו ,גיוא ןטכער ןטימ טקוקעג ,טעשזריהעצ

 ,ןהּכלמ

 ,הנֿבל עלוֿפ ַא ןעמוװשעגסױרַא זיא דלַאװ ןוֿפ
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 ןעזייר םהרבַא

 רעכַאמ"רענייז רעקיצנייא רעד

 טָאה ןגעוו טסעד ןוֿפ ,סיורג טינ ןעוועג זיא לטעטש סָאד יװ

 -ינש טדער רעוו .תוכָאלמ-לעב ןימ ןדעי ןוֿפ גונעג טגָאמרַאֿפ סע -

 טגָאמרַאֿפ וליֿפַא ןבָאה ייז .ןלייצ םוצ טינ ןעוועג ןענַײז -- סרעד

 סרעטסוש ןייק ."הרֿבח; ענעגייא ןַא וליֿפַא ןוא לוש ענעגייא ןַא

 עכעלטע וצ טגָאמרַאֿפ טָאה סַאג עדעי .טלעֿפעגסיױא טינ ךיוא ןבָאה

 .רעקינייו ןעוועג ןיוש ןענַײז סרעילָאטס ןוא סרעלסעשט .סרעטסוש
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 דיחידךב ןייק רעילָאטס ַא ןוא רעלסעשט ַא זיא יוו-טינ-יוו רעבָא

 ןבָאה ךיז ןענסחי ֹוצ סָאװ טימ ןוא ,ןעועג טינ סָאג ַא ןיא וליֿפַא

 .טַאהעג טינ ייז

 זיא ,לטעטש ןצנַאג ןיא רָאנ ,סַאג ןיא רָאנ טינ רעקיצנייא ןַא

 .רעכַאמ-רעגייז רעד ןעוועג

 -סױא טגעלֿפ רע ןעװ ,ןרעֿפטנערַאֿפ עקַאט םיא ןעמ טגעלֿפ
 ןיא רענייא זיא רע זַא; ,רעַײטױצ רעגייז ַא ןטכיררַאֿפ רַאֿפ ןטעב

 !"הנידמ רעד

 ,רעכַאמ-רעגייז רעקיצניא רעד .,קחצי טָאה ןגעו טסעד ןוֿפ

 זַא הרבס ַא ןעועג זיא סע ,טרעקרַאֿפ .טכַאמעג טינ ןקילג ןייק

 ןטסמערָא םעד ןגעק וליֿפַא קילעטשרעטניה רע זיא הסנרּפ ןיא

 ָאא לטעטש ןיא רענייא ןיוש טָאה רעמָאט םערָאװ .הכָאלמ-לעב

 זיא ,אֿפוג רעכַאמ-רעגייז םעד קחצי ַײב עקַאט ,רעגייז ַא טֿפױקעג

 רעד זיא קידנעגנעה .ןרָאי רעקילדנעצ ףיוא טגרָאזרַאֿפ ןעוועג סָאד

 רע ןוא טנַאװ רעד וצ ןרָאװעג ןסקַאװעגוצ טַײצ רעד טימ רעגייז

 יד טימ ןוא בוטש רעד טימ םענייא ןיא ןיוש טרעטלעעג ךיז טָאה

 ...ןשטנעמ

 ןרָאװעג עילַאק טרָאֿפ טַײצ רעד טימ רעגייז רעד זיא רעמָאט

 ןוֿפ ןעגנַאגעגמוא ןענַײז סָאװ ,עלטימ ענעגייא טוװרּפעג ןעמ טָאה

 ןבָאה ,רעכַאמ-רעגייז םעד סיעכהלד-וצ ףיוא יוװ ,סָאװ ןוא רוד וצ רוד

 בוא ...םיסינ טימ יו קעװַא זיא רעגייז רעד ןוא ןֿפלָאהעג ייז

 -- רעכַאמ-רעגייז םוצ רעגייז םעד ןגָארט טֿפרַאדעג ָאי ןיוש טָאה'מ

 יװ טקנוּפ ןעוועג סָאד זיא -- ןעשעג טשינ ןענַײז םיסינ ןייק לַײװ

 טינ סָאװ ,רעטקָאד ןסיורג ַא וצ הלוח ַא טימ ןייג טֿפרַאדעג טלָאוװ'מ

 ,ןדייר וצ יו זיולב טשינ ןסיוו ףרַאד'מ רָאנ ,טלעג ךס ַא טמענ רע

 ,םיא רַאֿפ ןייטש וצ ױזַא יוװ וליֿפַא רָאנ

 א יװ ןעזעגסיוא עקַאט טָאה רעכַאמ-רעגייז רעד קחצי ןוא

 קידנציז טעברַא רעד ַײב וליֿפַא .קילב ןגנערטש ַא טימ רעטקָאד

 סעּפע רָאנ ,דָיי רעכעלטנייוועג ַא יו טינ טדיילקעג ןעוועג רע זיא
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 ןוא ,קיטכיצ ,ןייר ...!רעטקָאד הׂשעמ רָאנ עקַאט .שרעדנַא רָאג

 .ןריושעגוצ יװ -- זרָאב יד

 סיורג טימ םיא וצ ןגָארטעג טָאה'מ סָאװ ,רעגייז ןטימ ןעמוקעג

 טָאבעלַאב רעד ךיז טָאה ,ןעייווצ ןיא ֿבור סָאד ןוא טײקיטכיזרָאֿפ

 ,טרַאװעג ןוא שינעּפַאלק-ץרַאה סיורג טימ טלעטשעגקעװַא רעגייז ןוֿפ

 ןימ ַאזַא ַײב ,לקנעב ןימ ַאזַא ףיוא ןסעזעג זיא ןילַא קחצי

 ךרוד טקוקעג ןוא ,רעטצנעֿפ םוצ טרַאה ןענַאטשעג זיא סָאװ ,עלעשיט

 טָאה ןוא ,םענעמונעצ ַא ןיוש ,רעגייז רעדנַא ןַא ןיא וויטקַאּפש ַא

 םעד ,טינ טקרעמַאב רע זַא ךיז טכַאמעג יצ ,טקרעמַאב טשינ וליֿפַא

 .רעגייז ןקנַאוק ןטימ ןעמוקעגנַײרַא זיא סָאװ

 ןעמונעגּפַארַא טָאה ןוא ןרָאװעג ק'טרַאֿפ זיא רע זַא טשרע

 רעירֿפ רע טָאה ,גיוא ןטכער םעד ןוֿפ וויטקַאּפש םעד קיטולבטלַאק

 םעד ךָאנרעד ןוא טנעה יד ןיא רעגייז ןטימ ןדַי םעד טקוקעגנָא

 : ןֿפורעגנָא ךיז ןוא ןילַא רעגייז

 ?טטוג סעּפע סָאװ --

 רַאֿפ ךַײא ַײב ...םיא ךָאד טנעק ריא ...רעגייז רעד ,טָא --

 ...ןרָאװעג עילַאק ...טֿפױקעג ןרָאי ןעצ

 ןעצ רַאֿפ ?ַאה ...טֿפױקעג ןרָאי ןעצ רַאֿפ ,יֿכ-יכדיֿכ ---

 ַא ןוא קיטומטוג לסיב ַא רעכַאמ-רעגייז רעד טכַאל ---. ..ןרָאי

 טינ רעגייז ןוֿפ סָאבעלַאב רעד ןָאק טַאװקָא ,טייקזייב טימ לסיב

 ...ןעמענַאב

 ןַא טכַאמ ,רעגייז םעד קידנגַײװש ןיוש רע טמענ דלַאב ןוא

 ןסעמלַאּפ םוצ יו ,לשיט ןֿפױא קעֹװַא םיא טגייל ,ענימ עטסנרע

 ךיז טָאה רע זַא ןוא ,ןטנעמורטסניא ענױזַא טימ ףיוא םיא טנֿפע

 ,"רךעדעֿפ, יד ריר ַא רע טיג ,םערעדעג יד וצ טעוועטנורגרעד ןיוש

 ןוא ,עקידלכׂש-ףיט יד ,ענעטלַאהַאב יד ,ךעלעקניוו יד ןיא זָאלב ַא

 ןוא ...ויטקַאּפש םעד ךרוד ןקוק טשרע ךיז רע טמענ םעד ךָאנ

 ,סױרַא טינ ריש טייג ,םיא ןוֿפ טרָאװ ַא טרעהרעד'מ ןענַאװ זיב

 ...תויח סָאד ,רעגייז ןוֿפ סָאבעלַאב םַײב

 -ךעגייז רעד קחצי טינ טגָאז ,רעמ רעד זיִא רעגייז ןטימ סָאװ
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 ןטימ רעמ רעד זיא סָאװ ,טינ טגָאז רעטקָאד רעדנַא ןַא יו ,רעכַאמ

 :ןַײרּפ םעד ץרוק ,גנוכוזרעטנוא רעיונעג ַא ךָאנ ,רָאנ טגָאז רע .הלוח

 רע טמענ קִיֹור ןוא -- !ןדליג ףניֿפ ןטטָאק ךַײא טעװ סע ---

 ,רעגייז ןקידרעירֿפ םוצ קירוצ ךיז

 -ַאמ:רעגייז םעד קחצי טימ רעבָא ,סנגייא ןַא ןיא ןדליג ףניֿפ

 ןעמ טגניד ,רעגייז ַא טימ ןעמוקנָא םיא וצ ןיוש זומ'מ זַא ,רעכ

 ...רעטקָאד ַא טימ טינ ךיז טגניד ןעמ יװ .,טינ ךיז

 ,רעכַאמ-רעגייז רעד קחצי רעבָא ? ןעוו :עגַארֿפ יד רָאנ זיא ָאד

 העש רעבלַאה ַא ןיא ןכַאמ סָאד ,ןלעװ רָאנ לָאז רע זַא ,ןָאק סָאװ

 ףיוא ּפָאיטגייל -- םיא וצ ןָאטטמוק סָאװ רעדעי טכַארט ױװַא ---

 .ךָאװ רעצנַאג ַא

 ןוא -- ...ןדליג ףניֿפ טימ טמוק קיטנָאמ גָאט טּכַא רעביא ---

 .טינ רע טדער רעמ

 םיטַאבעלַאב יד טימ גנערטש ױזַא ךיז טייגַאב רע לַײװ ןוא

 ,טביילג'מ ןוא ץרא-ךרד םיא רַאֿפ ןעמ טָאה ,סרעגייז עקנַארק יד ןוֿפ

 זַא ןוא ...טלעוו רעד ןיא רעכַאמ-רעגייז רעטסערג רעד זיא רע זַא

 יד ןוֿפ רענייא ףיוא ןיוש טגנעה סָאװ ,רעגייז םעד ןעמענּפָא טמוק'מ

 עכלעוו ןוֿפ ,טרעגייז ײלרעלַא טימ ןעגנַאהרַאֿפ ןענַײז סָאװ ,טנעוו

 "וועדייר ןּוא רעכעלדנַײרֿפ קחצי ןיוש טרעוו ,?ןעייטש; עקינייא

 : רעקיד

 ךָאנ רַאֿפ :טינ טגרָאז רעבָא ...ןעוועג לסיב ַא טעברַא ןַא --

 ...ֿבורע ךַײא ךיא ןיב רָאי ןעצ

 קעװַא ייז טגייל רע סָאװ ,ןדליג ףניֿפ יד טמוקַאב רע זַא ןוא

 -ֿפוא רעמ ךָאנ רע טרעוװ ,גַײצעג עלעדייא יד ןבענ עלעשיט ןֿפױא

 -כיר ַא עקַאט זיא רעגייז ןוֿפ סָאבעלַאב רעד ביוא ןוא .טבעלעג

 ןצרוק ַא ןיא ןַײרַא וליֿפַא םיא טימ ךיז רע טזָאל ,סָאבעלַאב רעקיט

 : רעטעוװ ןגעוו לָאמ ַא ןוא ןכַאזטָאטש ןגעוו סעומש

 ...גָאט רענייש ַא --

 ןוֿפ רעגייז םעד ּפָארַא רע טמענ טַײצ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא

 .טייג רע קרַאטש יװ טזַײװ ןוא םיא טיירד ,טנַאװ
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 ..?גנַאג ַא טרעה ריא --

 ,טַײצ רעקיטכיר רעד ףיוא ןָא םיא רע טלעטש םעד ךָאנ ןוא

 סָאד ,לשיט ןַײז ףיוא טגיל סָאװ ,לרעגייז ןיילק ַא ףיוא קידנקוק

 ...טינ טעז רענייק סָאװ ןוא קיטכיר טייג טָאװ ,לרעגייז עקיצנייא

 ןעייג ןעייג סָאװ יד וליֿפַא ,טנעו יד ףיוא סרעגייז עקירעביא יד

 םעד ףיוא ,ײרד בלַאה זיא רעגייז ןייא ףיוא .קיטכיר טינ עלַא

 ףניֿפ -- ןטירד םעד ףיוא ןוא ןביז ףיוא לטרעֿפ ַא -- ןרעדנַא
 .ףלעווצ ףיוא טונימ

 ןעייג ןילַא רעכַאמ-רעגייז םַײב אקווד סָאװ ,ךיז ןעמ טרעדנּוװ

 ,לרעגייז עניילק סָאד ןיולב טייג קיטכיר .קיטכיר טינ סרעגייז עלַא

 ןימ ַא ,לרעגייז ןגייא ןַײז ןיא טָאד .לשיט ןֿפױוא טיא ַײב טגיל סָאװ

 ...לרעגייז קיליײה

 טינ ךיז ןעק קחצי סָאװ ,םעד טימ ערעדנַא סע ןרעלקרעד

 לַײװ ,קיטכיר ןייג ןלָאז טנעו יד ףיוא סרעגייז יד זַא ,ןעניגרַאֿפ

 ףיוא זיא ,קינייװעגיא ןַײרַא "קוק ַא טּפַאכ ,ײברַאֿפ טינ טייג סע רעוו

 .ןהעש ענעדײשרַאֿפ ףיוא טלעטשעגנָא סרעגייז יד ןענַײז סיעכהלדוצ

 !"רעגייז ַא ףיוק -- טַײצ יד ןסיוו וטסליוו;

 טיג ןוא זיוה סקחצי רַאֿפ ךיז ןלעטשטָא טינ ,ןגעוו טסעד ןוֿפ

 רעד ךרוד רעדָא רעטצנעֿפ םענעֿפָא ןכרוד טַײצרעמוז ןקוקנַײרַא

 .,ןקוקוצנַײרַא טיצ סע .טינ ןעמ ןָאק ,גָאט ןסייה ַא ןיא ריט רענעֿפָא

 ,..קיטייג טיג רָאֹג זיא סע וליֿפַא ןעוו ,זיא סע טעּפש יװ ןסיוו

 ןוא ירד בלַאה טזנוװ רעגייז ןייא זַא ,קלָאט ַא ייגרעד ייג רָאנ

 ןוא ֿבשיימ ךיז זיא רעגייז ןייא ןוא ןעצ בלַאה רערעדנַא רעד

 קילדעוװ ,ךיז טכַאד ,ןיוש טזַײװ רעגייז ןייא .ףלעווצ סיוא רָאג טגנילק
 טּפָאכ ,טַײצ עקיטכיר יד ָאי ,סַאג רעד ףיוא סנטָאש יד ןוא ןוז יד

 .. ..רָאג "טייטש; רעגייז רעד אקווד זַא ,ךיז ןעמ

 טקוק ;רעטצנעֿפ םַײב ,עלעשיט םעניילק םַײב טציז קחצי ןוא

 ,טינ טקרעמ ןוא לרעגייז ַא ןוֿפ םערעדעג יד ןיא וויטקַאּפש ַא ךרוד

 .שממ טברַאטש ,ליװ ןוא קינייװעניא ןַײרַאטקוק רענייא ױזַא יוװ
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 . טײהרענעטלַאהַאב רע טלכיימש . ..טַײצ עקיטכיר יד ,ןסיוו וצ קעװַא

 ,..המקנ טימ

 טקוק ,גױא ןוֿפ ויטקַאּפש םעד ּפָארַאטמענ רע ןענַאװ זיב

 םעד ,עקידנעגנירדכרוד ןוא עגולק ,ןגיוא עדייב ענַײז טימ ןָא ןיוש

 :םיא וצ קיטולבלַאק ךיז טדנעו ןוא ,קינייװעניא ןַײרַא-טקוק סָאװ

 ,ןַײרַא-טמוק ? רעגייז ַא ןֿפױק טליוװ ריא . ...?ַאה ,זיא סָאװ --

 ...ןֿפױקרַאֿפ ךַײא לע ךיא

 .רעטמעשרַאֿפ ַא ןיוש רעבָא טֿפױלטנַא רענעי

 ןעגנוװצעג ןיוש ויא רענייא זַא ,עקַאט טֿפערט לָאמ ַא ןוא

 : ןגערֿפ ןוא ןייגוצניירַא

 ...?לשמל ,רעגייז רעד טָא טסָאקעג טלָאװ סָאוװ ---

 -עטלַאהַאב ַא טימ רעביא-טגערֿפ -- ?רעד טָא ?רעכלעוו ---

 .רעכַאמ-רעגייז רעד עלעכיימש םענ

 ...טכַא וצ ףניֿפ רעטציא זיא םיא ףיוא טָאװ ,רעד טָא ---

 סרעגערֿפ םעד קילדעװ ,ךיוה-וצ טינ יא חקמ רעד זַא ןוא

 עטױר-רעַײֿפ ייוצ יד טכַארטַאב ,ךיז רע טרעלקרַאֿפ ,ןגעמרַאֿפ

 יד טימ ןטייק עגנַאל-קידנעלקניֿפ יד ,טַאלברעֿפיצ ןֿפױא ןעמולב

 :טגָאז ןוא ,דרע רעד זיב טעמּכ ּפָארַא-ןעגנעה סָאװ ,ןגָאװ ייווצ

 טײלגַאב ,סױרַא-טייג ןוא --- ...ןַײז ֿבשיימ ךיז לעװ ךיא --

 .רעכַאמ-רעגייז םעד ןוֿפ ןקילב-קזוח יד ןוֿפ

 םַײב לקנעב ןֿפױא קעװַא קירוצ רעכַאמ-רעגייז רעד ךיז טצעז

 סעּפע ןוֿפ םערעדעג יד ןיא וויטקַאּפש ןכרוד ןַײרַא-טקוק ,לשיט ןימ

 -גציז ױזַא םיא טעז ןוא ַײברַאֿפ-טײג סע רעװ ןוא .רעגייז ןטלַא ןָא

 ךױא וליֿפַא טגירק רערעדנַא ןַא .ץרא-ךרד סיורג טגירק ,קיד

 : תונמחר
 רעלעדייא ַאזַא טימ שטנעמ ַאזַא ךרוד ךיז טבעל ױזַא יו ---

 1 ןרָאי ףיוא זיא ,ָאי ןיוש טֿפיױק'מ זַא ,רעגייז ַא זַא ,הכָאלמ

 .שינעטער ַא עקַאט טבַײלב סע
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 רענליגַאמ סירָאב

 אנקמ ןיב ךיא

 ,זונעט עסיורג ךיז וצ בָאה'כ

 ,רעדַײנש ַא ןרעוו ןעוועג לָאז'כ

 .ענַײֿפ םישובלמ טיינעג רשֿפא ךיא טלָאװ

 ,ענעדַײז יצ ענעטעמַאס

 ...טנַאװעג ןוֿפ רעדָא ץיצ ןוֿפ

 ,טנַאװ רעד וצ דייר -- קירוציּפַאכ ,ייג ,טציא

 ,ןרעו רעטסוש ַא ןעוועג לָאז'כ

 :ןעױרֿפ לֿפָאטנַאּפ ענַײמ רשֿפא ןטלָאװ

 ,ןלעטש ייז טעב ? םעל -- ןעקנעש ךעלכיש עטכַײל רָאּפ ַא

 ןגָאלק ךיז רעקינייוו טלָאװ יז זַא ,ןַײז ןָאק'ס

 ,ןגָאלּפ עריא ףיוא

 ,רעקעב ַא ןרעוו ןעוועג לָאז'כ

 ןקַאבעג שטעליוק ןימ ַאזַא רשֿפא ךיא טלָאװ

 ןקַאב עדייב ףיוא ןעַײק םיא ןלָאז סיורג ןוא ןיילק זַא

 ?הכרב ןוא לֹומ ןבָאה ןעמ ףרַאד ץלַא ףיוא זַא ,טסגָאז

 ןענַאטשרַאֿפ ךיוא ,ךיז טײטשרַאֿפ ,סע בָאה ךיא

 אנקמ ןעוועג קידנעטש ךיא ןיב ךָאד ןוא

 .הכָאלמ רענעי רעדָא רעד ןוֿפ טַײלכַאֿפ יד

 קָאװשט ןייק טינ טקעטש ךוש ןיא ןעוו ,טוג זיא'ס

 ,עטַאיּפ ןיא טינ טכעטש ןוא

 .ַײב ,ןבענ? -- .דער / הרוש רעד ןיא טרָאװ א סעּפע טלעפ ָאד1
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 ,קָאלג רעטסוּפ ןייק טינ זיא לוש ןיא רערעל רעד ןעוו ןוא

 .עטַאמש ןייק טינ זיא החּפשמ ןיא שאר רעד ןוא

 -- שודיח רעכעלטנייוועג ַא

 .ןבעווש סָאמסָאק ןיא ןענעק ןוא ןגַאװ סרעִילֿפ

 ,ךייוו ןוא םערַאוװ ךָאנ זיא סָאװ ,טיורב --- רימ ַײב טנעה יד ןיא

 .ןבעל טימ טקעמש ןוא

 -- ןייו ךיא ןוא ךַאל ךיא

 היחמ ַא סיוועג זיא'ס
  .ץַײג רעדיל סרֿבח ןַײמ ןענעייל

 ,טַײלכַאֿפ יד אנקמ ןיב ךיא

 ,הכָאלמ רעייז טוג ןעוט סָאװ

 ?ןכילגעג ייז וצ ןעמ טרעוו ױזַא יװ ,דלַאװג

 ,ןכיג ןיא טינ ןַײז לָאז ,רעטעּפש שטָאכ ןַײז לָאז

 -- רעטסַײמ א ןרעוו ןלעוװ רעייז טלָאװ'כ

 ,הכָאלמ-לעב רעטכע ןַא |

 טרעטסַײגַאב ןֿפַאש ןוא

 ,החלצה ןבָאה ןוא

 1982 עװקסַאמ ,10 'ג ,"דנַאלמײה שיטעװָאס;

 רעכַאמצימ .ד

 קַײרטש

 ןיא זַא ,ןיוש ןסייו עלַא ןוא גָאט רעטייווצ רעד טשרע זיא'ס

 ןוא סרעגערט .קַײרטש ַא זיא ?טנילֿפ עמריֿפ, רעד ַײב טֿפעשעג

 ןֿפרַאד ייז ּוװ ,טרָא סָאד ןרעה ייז זַא .טימ ךיוא ןטלַאה סענַאמרוֿפ

 ;האנה סיורג טימ ייז ןרעֿפטנע ,תורוחס ןריֿפוצ רעדָא ןגָארטקעװַא

 ןעניגרַאֿפ ןײלַא לָאמ ַא ךיז טגעמ ריא ,עינַאּפ ,השקשינ ---
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 לגנַיײרקֿפה סָאד וליֿפַא !הרוחס ןטסַאק ַא ןגָארט ןוֿפ םעט םעד

 ןעמָארק יד םורַא קידנעטש ךיז טיירד רעכלעוו ,םינּפ ןטיוט םעד טימ

 : םיטַאבעלַאב יד קידהװַאג טרעֿפטנע ,לטסנידרַאֿפ ַא ךָאנ ענדעשז

 סָאד ןריֿפקעװַא רַאֿפ ןדליג טרעדנוה רימ טיג ריא ןעוו ןוא ---
 ?קַײרטש ַא טסייה סע סָאװ ,טשינ טסייוו ריא !לקעפ

 טלעֿפ טעברַא רָאנ ,קידייל םורַא עקַאט טייג לַאנָאזרעּפ סָאד

 ייוצ .טרָא ןקיטכיר ןַײז ףיוא טלעטשעגקעװַא זיא רעדעי .טשינ

 -נקַײרטש עלַא טעמּכ לַײװ ,טלעג לסיב ַא ןֿפַאש טימ ךיז ןעמענרַאֿפ

 ןעייטש ייווצ .גָאטימ ןטשרע ןֿפױא טַאהעג טשינ דלַאב ןבָאה עקיד

 עקירעביא יד .ַײרעכערב-קַײרטש רַאֿפ ּפָאןטיה ןוא םָארק רעד רַאֿפ

 ,םָארק רעד ןוֿפ טַײװ טשינ זיא סָאװ ,ןטרָאג ןיא לַײװרעד ןעור

 ןייא ןיא םורַאטיײג רע .טשינ רָאג טוט רעװעשטַאכָאס ןייא רָאנ

 יד ,ענַײז םיֿבורק יד יצ ,םעד ןגעוו רדסּכ טכַארט ןוא שינעמעלק

 ,רעטומ ןַײז וצ לווירב ַא ןבירשעגקעװַא ןיוש ןבָאה ,םיטַאבעלַאב
 -עשטַאכָאס רעד ,טגָאז ןוא טסייו רע .רעקַײרטש ַא זיא ןוז ריא זַא

 קנַאדעג ןזיולב םַײב ."ןשטנעמ , עלַא ןוא רע זיא טכערעג זַא ,רעוו

 ׁשֹזַא םיא ןעמענ -- שֿפנ-תמגע ןבָאה טעװ רעטומ ןַײז זַא ,רעבָא

 ַײב ןלעטשקעװַא ךיז םיא ןעמ טסייה רעמָאט ןוא .ןרערט ןקיטש

 רעסעב רע לי ,עקירעביא עלַא יװ ױזַא ןטיהּפָא ןוא םָארק רעד

 ,ןֿפרַאװּפָארַא ךיז ןוא קָאטש ןטרעֿפ ןֿפױא ןײגֿפױרַא ןסייה םיא לָאז'מ

 -עלַאב יד ױזַא יו ,לשרעה טעז ןבעל ןַײז ןיא לָאמ עטשרע'ס

 ןעשטַאק ןוא קעּפ ןײלַא ןּפעלש ייז .טעברַא ןַײז ןָאט ןזומ םיטַאב

 ךיז ןשיוו ןוא דימ טירט רָאּפ עדעי ךָאנ רעבָא ןרעוו ,סנטסַאק

 טציא טָאה ,םיא וצ ייז יו טקנוּפ ןוא .ךעלעכיט ענייר טימ םינּפ'ס

 :ייז וצ ןעיײרשוצסיוא קשח לשרעה ךיוא

 : !לסיב ַא רעכיג !ךעלדרעֿפ ,ונ ---

 ןעמונעג ךיז ןבָאה םיטַאבעלַאב יד ןוֿפ רעטכעט ןוא ןיז עלַא

 -ֿפױא עּפַאנק ןענַײז ייז זַא ,סיוא רעבָא טזַײושס .טעברַא רעד וצ

 -עלַאב יד ןוֿפ רענייא סױרַא טמוק טונימ רָאּפ עדעי לַײװ ,סרעוט

 יי :"ןשטנעמ,, יד ַײב ךיז טעב ןוא םיטָאב
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 ץוט לֿפיװ ןוא ?ןימ רעד טגיל סע ּוװַא שטָאכ רימ טגָאז ---

 ךיוא ןײארַאֿפ רעד ךַײא טזָאל ןגָאז טרָאװ ַא ?ןַײז ךָאנ ףרַאד

 ? טשינ

 : רעֿפטנע ןייא

 /!קַײרטש --

 םיטַאבעלַאב יד .ןעזעגסױרַאֿפ טָאה'מ יו ױזַא טַארוקַא טייג סע

 -ןקיש ייז .לַאנַאזרעּפ םַײב תודחַא יד ןכערבעצ וצ ידּכ ,ץלַא ןעוט

 יז .ןגָאװצ ענעדײשרַאֿפ טימ ,םירחוס ,ןשטנעמ עקיטַײז רעטנוא

 ןדעי .רעדנוזַאב ןדעי טימ ןהנעטנַײא ןווּורּפ ,םיטַאבעלַאב יד ,ןיילַא

 ,ןרעדנַא םעד ןוֿפ טשינ רָאנ ןטלַאה ייז .ןקילג טימ גרעב וצ ייז ןגָאז

 םעד וצ ןוא .טשינ טציא ןדייר ייז ןכלעוו טימ םעד ןוֿפ טסייה'ס

 רָאנ ייז ןעניימ רקיע רעד ןוא .טרעקרַאֿפ טקנוּפ ייז ןהנעט ןרעדנַא

 : : :ןגָאז וצ

 זדנוא ַײב טעװ ןילַא ריא ?ןײארַאֿפ רעד ךַײא גיוט סָאװ ---

 .רענעגייא ןַא סרעזדנוא טנעז ריא לַײװ ,ןײארַאֿפ רעד יו ןלעוּפ רעמ

 עדמערֿפ ? ןײארַאֿפ ַא טימ רימ ןבָאה ןטֿפעשעג ַא רַאֿפ סָאװ רעבָא

 | | ,ןשטנעמ

 :רעֿפטנע ןייא רָאנ "ןשטנעמ ,, יד ןבָאה תונעט עלַא יד ףיוא

 ןייא ןייק ןרעֿפטנע טשינ ךַײא לע ךיא ,ןײארַאֿפ ןטימ ץלַא ---

 ,ןײארַאֿפ רעד ץלַא .טרָאװ

 ,גָאט ךָאנ גָאט ױזַא

 רָאג ןלעװ ייז זַא ,ןעזעגנַײא םיטַאבעלַאב יד ןבָאה ףוס-לּכ-ףוס

 םַײב ןצעוקעװַא ןזומ סַײנ ַא רעביא ךיז ןלעװ ייז .ןריֿפסױא טשינ

 טּפַאכעג ךיז ןבָאה ייז עכלעוו וצ .,ייוצ עקיבלעז יד טָא טימ שיט

 ,ןגָאלש

 ןליוו רימ זַא -- עקסָאנ 'ר טנערֿפ -- ןיד רעד זיא יו ןוא ---

 ?שרעדנַא רָאנ ,ייווצ יד טשינ

 טָאה ריא לַײװ .ייווצ יד אקווד ןַײז ןזומ לָאמ סָאד .ןיינ ---

 ,ןטעברעביא ןזומ ךיוא ייז טעוו ריא ןוא ,טקידיײלַאב סואימ רעייז יז

 ?ןטעברַא ּםָארק ןיא ןַײרַא ךַײלג ריא טעװ ךָאנרעד ןוא --
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 רעד זַא ןוא .טקידיילרעד ןַײז טעוװ ץלַא זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ ---

 ,ןסייה טעוװ ןיײארַאֿפ

 ?ןעמוקכרודַא טשינ טעוו'מ זַא ןוא --

 !ןקַײרטש רעטַײװ רימ ןלעוו ---

 ןוֿפ ןשטנעמ ענייש ערעַײא ,ןַײרַא ייז טֿפור .אלימ .,ונ --

 'ר טגָאז -- !קע ןַא ןעמענ לָאמ ַא ןיוש סָאד לָאז ןוא ,ןײארַאֿפ

 ןטסעֿפ ַא ןטירעגסיורַא םיא טלָאװ ןעמ ךַײלג ,םינּפ ַאזַא טימ עקסָאנ

 .ןָאצקַאב
 1935 טנליװ ,ןשטנעמ ךוב ןופ

 סוקרַאמ ּפ

 רעכערגבקַײרטש ַא

 קירוצ-ןוא-ךיה טריצַאּפשעגמוױא טָאה ײרעקעב רעד רעביא ...

 ,עטסָאבעלַאב רעד טימ טדערעג סעּפע טָאה רע .סָאבעלַאב רעד

 ,ןסעזעג םיא ןבענ זיא סָאװ

 טָאה סָאבעלַאב רעד .ליטש ןרָאװעג זיא .ןַײרַא זיא עבייל

 -רַאס ןָאטעג גָאז ַא קידנעלכיימש ןוא טקוקעגנָא קרַאטש ןעבייל

 : שיטסַאק

 רעד טימ ךַײלג ,רעקַײרטש ַא ךיוא טסיב ,עבייל ,וד ---

 א הרבה

 טַײז ַא ןיא טַײצ עצנַאג יד ןסעזעג זיא סָאװ ,עטסָאבעלַאב יד

 םיא וצ זיא ,טקרעמַאב טשינ ןעבייל טלָאװ יז יו טכַאמעג ןוא

 :ןעגנַאגעגוצ

 ַא טסליוװ ?רעקַײרטש ַא ךיוא !טנװָא ןטוג ַא ,עבייל ,ָא --

 -עג רעֿפטנע ןַא ףיוא קידנטרַאװ טינ ןוא --- ?יאדװַא עוװַאק זָאלג

 ןשרעבַײװ ריא טימ טּפַאלקעג עלַײװרעד ןֹוא ןַײרַא ךיק ןיא ןעגנולק |

 :עצײלּפ רעד רעביא ןעבייל לטנעה

 ,..אלימ ,ונ ...יאדוװַא ---
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 רָאג זיא רע סָאװ ,ןסָארדרַאֿפ טָאה םיא .ןגיוושעג טָאה עבייל

 "עצ לכיימש ןטימ טנַאה רעשרעבַײװ רעכייו רעד רעטנוא .ןַײרַא

 סָאבעלַאב םעד טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא טמיוושעצ ,טכירק

 ...ןגָאז

 יעגֿפױא ןַא ןעמורב וצ ףױא טשינ טרעה סָאבעלַאב רעד

 | ' :רעטגער

 ...טניה ...סעשטַאגנוי ---

 .ּפָאק ןטימ טלקָאש עבייל
 ...ָאי ..,ָאי --

 טָאה עטסַאבעלַאב יד .עװַאק יד ןגָארטעגנַײרַא טָאה טסניד יד

 טניול -- סנייא .ףיוא ךיז טגער רע יַאמלה ,ןַאמ ןֿפױא ןעִירשעגנָא

 ריא טָאה יז ...טנוזעג ןַײז וצ ןטַאש סע ןָאק -- תינשהו ,טינ

 -ונעג ןָאט תונמחר א טימ ןוא סעבייל וצ רעטנענ טקורעגוצ לוטש

 -עג ןוא טײקנַארק טבַײװ ןַײז חוּכמ םיא ַײב ןגערֿפסױא ךיז ןעמ

 1עגעלֿפ עטוג ןבָאה רָאנ ףרַאד יז זַא ,ןענַאטַאב ןייא ןיא ןטלַאה

 עלַא טימ ןלייצרעד ןעמונעג ןוא טּפַאכעגרעטנוא סע טָאה עבייל

 זַא ,רעדניק יד וצ רעבירַא ןוא טייקנַארק סבַײװ רעד ןגעוו םיטרּפ

 םיא טרעװ סע זַא ,טליֿפעג טָאה רע ...ךַאװש ךיוא ןענַײז ייז

 סָאבעלַאב םעד ןגָאז וצ ױזַא יו ,געו םעד טניֿפעג רע ,רעטכַײל

 יד .תוריכׂש יד טימ ןעמוקכרוד טינ ןעק ןעמ ,טכעלש זיא'ס זַא

 :ןקידנע טזָאלעג טינ םיא טָאה עטסָאבעלַאב

 ַא רַאֿפ רעוװש זיא יאדװַא ...!עקיבלעז סָאד ךיוא טניימ יז

 ןַאמ ןֿפיוא טרעזיכעצ ךיז ןוא .רע יוו עילימַאֿפ ַא טימ ןשטנעמ

 קידנדייר יױזַא .טרעכעהעג טינ ךָאװ ענעי ךָאנ םיא טָאה רע יַאמלה

 -סילש טנוכ ןטימ ןָאטעג גנולק ַא ,קנַאבמָאט םוצ ןעגנַאגעגוצ יז זיא

 יז טָאה ,עבטמ ַא קידנעמענסױרַא ,ןוא ךעטרַאֿפ ןרעטנוא ןוֿפ ןעל

 :ענעשעק ןיא ןעבייל טּפוטשעגנַײרַא סע

 :טרעטיצעגֿפױא טָאה עבייל

 (ןקנַארק ַא ראפ יװ ,טיהעגּפָא ,לעיצעּפס) ןסע 1
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 ...רעטעררַאֿפ ַא ,ךיא ןיב שטנעמ רעקירעדינ ַא ,וֿפט --

 ' ...רֿפט

 ןַײװ לשעלֿפ ַא בַײװ םעד רַאֿפ ןֿפױק טלָאז ריא ,טרעה ריא ---

 ןעקנַאדעג יד טקַאהעגרעכיא עטסָאבעלַאב יד םיא טָאה --

 ַא ךָאנ ןוא -- !ןטוג ַא רָאנ ,שרעדנַא טינ ,טרעה ריא ---

 ןייק יוװ ךַײלג ,ןָאט ןטלַאק ַא ןיא רעכירַא יז זיא עזױּפ רעניילק

 :ןעוװעג טינ טלָאװ ךַאז

 ,טרעה ריא .ירֿפ ןגרָאמ טמוק !טינ ךיז טקיטעּפש ,עבייל --

 : !שרעדנַא טינ

 לָאמ עכעלטע טָאה רע .ןטעברַא טלעטשעג ךיז טָאה עבייל ...

 רָאנ ,טדערעג טשינ רָאג םיא וצ ןבָאה ייז .ןֿפָארטעגנָא םירֿבח יד

 טָאה סָאד ...גנוטכַארַאֿפ טימ לוֿפ קילב ןעמורק ,ןצרוק ַא ןֿפרָאװעג

 םיא יצ ןלָאז יז ,טלָאװעג ױזַא טלַאװ רע .ןָאטעג ייוו קרָאטש םיא

 | :טרַאה רָאג ןוא גנערטש .,טרָאה וליֿפַא ,ןדייר

 סָאװ .טרעוו טינ טסיב .האירב עקירעדינ ַא טסיב ,עבייל ---

 !ךיד טגָארט דרע יד

 -טג .ןסָאגעגסיױא ץרַאה עצנַאג סָאד ייז טלָאװ טַײז ןַײז ןוֿפ רע

 עסואימ ַא ןיב ךיא ,עקַאט; :טלייצרעד תמא ןצנַאג םעד ...!טנייוװ

 ךימ טנװֶא םענעי ריא טָאה יַאמלה רָאנ .טכערעג טַײז ריא ,האירב

 טֿפױקעג טָאה ןעמ ...קנַארק זיא בַײװ סָאד ...7יילַא ןזָאלעג

 *.,.ריא רַאֿפ ןַײװ

 ןלָאז .טנעה יד ייז טשוקעג ,ןלַאֿפעג ינק יד ףיוא טלָאװ רע

 זיא רע ...ןעמענּפָארַא טעבױא רעד ןוֿפ טלַאװעג טימ םיא יז

 לָאז סע ,ןגָאלש םיא ןעמ לָאז ...קנַארק זיא בַײװ סָאד . . . ךַאװש

 ...ןעניר טולב וליֿפַא

 -עגמורַא ךיז ,ןַײרַא ַײרעקעב ןיא רע זיא ,ֿבָאג ַא יװ .גָאט רַאֿפ

 גנילצולפ ןוא ,ןויוא םעד טצייהעגנַײא טָאה ,ןטַײז עלַא ןוֿפ טקוק

 רעד ףיוא סיױרַא זיא ןוא ץריש ןסַײװ םעד ךיז ןוֿפ ןֿפרָאװעגּפָארַא

 :טכָארטעג ןוא טײרדעגמורַא ךיז רע טָאה ,עלַײװ עטכער ַא .סַאג
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 ,ןטלַאהעגּפָא םיא ךיא טלָאװ ,רֿבח ַא ןָא טציא ףערט ךיא ןעוו,

 ןרעה ןלעװ טינ וליֿפַא רענעי לָאז ..,ץלַא ...ץלַא טלייצרעד םיא

 "....זָאלּפָא טינ ,טסעֿפ ,טסעֿפ ןטלַאה םיא לעוװ ךיא .ןקוק

 -טסירק רעד ,שַאיליא טנַײלשעגסױרַא ךיז טָאה סַאג לקניוו ןוֿפ

 ןעועג זיא רע .זדלַאה םענעקורט ןגנַאל ןטימ רעטעברַא רעכעל

 ,סיֿפ יד טרעטנַאלּפעג ,טלקַאװעג ךיז .רוּכיש ןוא ןֿפָאלשרַאֿפ בלַאה

 ינעשטרופ ,סעּכ ןיא יו ,סעקַאלוק יד טימ טֿפול רעד ןיא קידנעכָאֿפ

 . קיד
 טרעו רע זַא ,טליֿפעג טָאה רע .טרעטיצעגֿפױא טָאה עבייל

 ןוא ...ןקיטש וצ ןָא םיא טבייה זדלַאה ןיא ןוא ,סָאלב ןצנַאג ןיא

 יד םיא ןגעק סָאד טעכָאֿפ שַאיליא זַא ,ךרוד םיא זיא קנַאדעג ַא

 :טרעה רֶע ןוא סעקַאלוק
 | אבו ליל 3 ליפ ==

 -ּפִא םיא טָאה רע סָאװ ,ןסָארדרַאֿפ טַאהעג ןיוש טָאה ןעבייל

 .,לסעג ןקיַײברעד ןיא ןעײרדרַאֿפ ןעמונעג ךיז טָאה ןוא ןטלַאהעג

 קידנטלַאה ,לברַא ןרַאֿפ םיא ןגיוצעג ,ןֿפָאלעגכָאנ םיא זיא שַאיליא

 ן ןֿפרָאװעגּפָארַא ךיז ןוֿפ טָאה רע סָאװ ,טנַאה ןיא לקער ןַײז

 | :ןעירשעג

 ..טלעג ךָאד טסָאה !לקער סָאד ףיוק ! רעכערבקַײרטש ,ַאנ --

 !ענייא הלֿבנ

 טָאה שַאיליא ,םיא ןוֿפ ןטַײרסיױרַא טוװּורּפעג ךיז טָאה עבייל

 -גערטשנָא ךיז טָאה עבייל .ןזָאלעג טינ ןוא ןטלַאהעג טסעֿפ רעבָא םיא

 זיא שַאיליא .ךיז ןוֿפ ןָאטעג פוטש ַא טעּפמיא טימ םיא קידנעג

 ץירּפש ַא טָאה טולב םָארטש ַא ןוא קורכ ןֿפױא םינּפ ןטימ ןלַאֿפעג

 רענעקָארשעצ ַא ,ןבילבעג ןייטש זיא עבייל . . .ךיוה רעד ןיא ןָאטעג

 טָאה ץעמע .םלוע ןַא טלגנירעגמורַא ייז טָאה סע .טקוקעגמוא ךיז

 -עגוצ טעּפמיא טימ זיא שַאיליא .ןבײהֿפױא ךיז ןשַאיליא ןֿפלָאהעג

 ץראה .קירָאה טעקַאנ ַא טקערטשעגסיוא ,ןעבייל וצ לָאמ ַא ךָאנ ןֿפָאל

 ;: טמורבעג ןוא

 עשיטניה ןגָאלש וטסעװ ךימ !רעכערבקַײרטש ,גָאלש ,ַאנ ---
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 ןוא -- ...!ןברַאטש טינ וטסעװ טיוט ןַײד טימ ,טרַאװ ?המשנ

 .רעה ןוא ןיה טעכָאֿפעג ךיז לרעסעמ םעניילק ַא טימ

 רעטעברַא רעשירֿפ רעד ןסקַאוװעגסיױוא גנילצולּפ זיא םלוע ןוֿפ

 וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע ...לדרעב ןשרוחב-הֿבישי ןצרַאװש ןטימ

 -גיֿפ ןטימ קידנזַײװנָא םוטש ,טקוקעגנָא עדייב ךיז ןבָאה ייז .ןעבייל

 "וצ ךיז ןבָאה רוחב םַײב .ּפָאק ןטקיטולברַאֿפ סעשַאליא ףיוא רעג

 .ןעבייל וצ וצ רעטנענ ךיז טקור רע ...סעקַאלוק יד טסערּפעגֿפױנ

 "! טגָאלש ,טוג, : ןֿפורסיױא ךיז ןרעהרעד סע .ַײרעּפוטש ַא טרעוו סע

 ...1?ןדִיי ַא ,דָיי ַא --

 ...טרעוו זיא רע ,טגָאלש ,הווצמ ַא ---

 ...רעדניק טימ בַײוװ ַא סיוועג ,תונמחר ַא -

 ןרעװש םוצ יו ,טנַאה יד .םורַא ןקָארשעצ ךיז טקוק עבייל

 ךיז ןזָאל סע ,סַאלב טרעוו רוחב רעד ,ןצרַאה ןֿפױא טגײלעגֿפױרַא

 ןוא טַײז סעבייל ןיא סױא-טַײּפש רע .רעדנַאנוֿפ סעקַאלוק יד םיא

 ,טולב סָאד ךוטנשַאט ןטימ טשיװעגּפָא םיא ,ןשַאיליא וצ וצ זיא

 .טקורעגסױרַא ךיז ךעלעמַאּפ ןוא םערָא ןרעטנוא ןעמונעג

 ,םוא ךיז טקוק עבייל ...זַײװכעלסיב ךיז טייגעצ םלוע רעד

 ...קעװַא ךיוא ךיז רע טכַײלש ּפָאק םענעגױבעגּפָארַא ןַא טימ ןוא

 1921 ענוװָאק

 קיווייל .ה

 עמַארד רעקיטקַאא רעד ןופ טקַא רעט3

 סעטַאמש

 -ַאב טינ רָאג ןטלַא ןטימ טָאה ןעמ זַא ,גָאז ךיא ןוא -- עציא 'ר
 .טלעוּפעג ןעמ טלָאװ ןגנוי םַײב .ןדייר טֿפרַאד

 .רַאלָאד ַא ךָאנ שטָאכ -- ןעמיטש

 ,טדער ןוא טייג ,הירב ַא ריא טַײז ,עציא 'ר ,אברדַא -- ץילַאמ
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 ןעמ .ןעוועג שרעדנַא טלָאװ ,ןעגנַאגעג טלָאװ ךיא זַא -- עציא 'ר

 | .ןדייר ןענעק ףרַאד

 .תודחַא ,ןדִיי ,תודחַא -- ןמלז 'ר

 טקוק !ןעגנַאגעג טלָאװ רע זַא :שיט קע ןטיױוצ ןוֿפ - ךיי ַא

 סע ...סייו ךיא ...ןעגנַאגעג טלָאװ רע זַא !הירב םעד ,ןָא םיא

 ,ץןעציא 'ר וצ וציטֿפױל .הׂשעמ עצנַאג יד קזוח ןוֿפ םינּפ ַא רימ טָאה

 "א םיא טמירק ?קזוח סָאװ !קווח ,עט ,עט ,עט -- ןֵא םיא טקוק

 !ןֿפט .קזוח ַא ןײלַא טַײז ריא :רעב

 .םיא וצ ןדַיי ,ךימ טזָאל ?ןעַײּפש ?סָאװ -- עציא 'ר

 ןעײרשעג -- למוט

 םעד קעווַא-טּפעלש ,טנעה עטיירּפשעצ טימ ךיז טזָאל -- עילע 'ר

 רָאג !ענַײמ ךעלעטַאט דיי ןדיי :שיט ןטיױוצ םוצ קירוצ ןדַײ
 ?רָאג טנעה יד טימ :עציא 'ר וצ ,,עֿפ ,עֿפ ,סואימ ? ךיז ןגָאלש

 ?ַאה -- טלעוװ ַא רקֿפה !ןַײז רימ לָאז ליטש :סיֿפ יד טימ טעפוט

 ןדִיי ףיוא ?ַאה ןעַײּפש ַא רַאֿפ סָאװ :שיט קע ןטיױוצ ןוֿפ ןדַײ וצ

 ףוצרּפ םעד ןיוש ןעמ טרילרַאֿפ -- ןקַײרטש זַא ?ןעַײּפש ןעמ געמ

 ?טלעוו קע ןיוש --- ןעוו ,סָאװ רעדייא ךָאנ ?ַאה ,םיקלא

 סָאװ רַאֿפ ןלעוּפ רערעמ טנעקעג טלָאװ יכדרמ 'ר -- עציא יר

 ?ןייג טלָאװעג טינ רע טָאה
 .טכערעג זיא עציא 'ר .הלווע ןַא ,עקַאט ,עקַאט -- ןעמיטש ליפ

 .הלווע עסיורג ַא .ןַײז לדּתשמ ךיז ןייג טֿפרַאדַאב טָאה יכדרמ 'ר

 ,הלווע עסיורג ַא

 למוט

 וצ ָאד זיא סָאװ .ליטש ןַײז ןעמ לָאז ,למוט ןָא ,ןדַיי -- ץילַאמ
 ?ןָאט ןעמ ןעק סָאװ ,טלָאװעג טינ טָאה יכדרמ 'ר .תונעט ןבָאה

 | .עלַא .ןײגרעטנורַא ןוא ןעמענ רימָאל

 זַא ןעז טעוװ לַײויל רעטסימ .טכערעג זיא םהרֿבַא 'ר -- ןמלז 'ר
 .ןרעו רעסעב רע טעװ ,רעטנורַא-טייג ןעמ

 .רַאלָאד ןייא ךָאנ שטָאכ .ןווּורּפ רימָאל -- ןעמיטש
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 זיא רע ןכלעװ ףױא ,עלעקנעב ןיײז וֿפ ףױא ךיז טביײה -- .עזַאמ

 :טסעֿפ רעבָא ,ןקָארשרעד .טעברַאעג ןוא ןסעזעג טַײצ עצנַאג יד

 טעװ ןעמ .ןבַײלב ָאד טעװ ןעמ .ךיא גָאז ,ןייגרעטנורַא טינ טצוו'מ

 ,טינ רענייק ..ךיא גָאז ,ןייג טינ

 ? טסייה סָאװ ?סָאד טניימ סָאװ -- ןעמיטש

 ,ןטוג טימ ,יבדרמ 'ר ,ןטוג טימ -- עילע יר

 -- ןיהּוװ ? ןייג רימ ןלעוו ןיהּוװ .ןבַײלב רימ ןלעװ ָאד -- עזַאמ
 רַאלָאד ןבלַאה ַא .ןייג וצ ןיהּוװ טינ ןבָאה רימ .ךַײא גערֿפ ךיא

 -נַײא ךיז טעװ ריא זַא ...!קירוצ ּפָא םיא סע טיג -- ךַײא רע טיג

 םיא טיג -- רַאלָאד ַא ךָאנ ןבעג ךַײא רע טעװ --- קרַאטש ןױַאּפש

 ,ךיוא רַאלָאד םעד ּפָא
 ןעירשעג ןוא למוט |

 יכדרמ 'ר !ןַײז לָאז ליטש ,ןדִיי : ןעמעלַא רעביאיטַײרש -- ץילַאמ

 זיא רע רעבָא ,םיא רַאֿפ ַײשּפָא ןבָאה רימ סָאװ ,דָיי ַא עקַאט זיא

 .ןײגרעטנורַא ןלעװ רימ .ָאד ןבַײלב טינ ןלעװ רימ .טכערעג טינ

 ךיז ןלעװ רימ זַא ,השקשינ רעבָא דיי עטלַא עקַאט ןענַײז רימ

 טרָא ןייק טינ זיא ָאד ןוא .ןריֿפסױא רימ ןלעוװ ,ןעמַאזוצ ןטלָאה

 ןֿפָא ךַײא גָאז ךיא .יכדרמ 'ר ,ןסיעכהל-וצ רַאֿפ

 ןבעל ַא ,יא-יא"יא .ןטוג טימ ,ןטוג טימ .הזגור ןָא ,ןדיי -- עילע 'ר

 | ! ךַײא ףיוא

 סע טגיל ָאד טָא ןצרַאה ן'א ךיז טּפַאלק ?סיעכהליוצ -- עזַאמ

 לַאג יד ןוא ,רעה ןוא ץיז ךיא זַא ,דנַאנַא ךָאנ געט ןיוש .,רימ ַײב

 " .הּפרח רַאֿפ רימ ןיא טצַאלּפ

 .הּפרח ןייק טינ זיאס -- ץילַאמ

 .הּפרח ַא --- זדנוא רַאֿפ ,וליֿפַא דוֿבּכ ַא -- ןעמעוו רַאֿפ -- עזַאמ

 בַאט רעד ףיוא ױזַא טָא ץיז ךיא זַא ,םשה-ךורב ,רָאי טכַא ןיוש

 לָאז ױזַא יװ ,ונ -- רָאי טכַא .סעטַאמש יד טָא בַײלק ןוא עקטער

 רָאנ ...רָאי עקידכעלַײק טכַא ...הדירי רָאי טכַא :ןגָאז סע ךיא

 ַאזַא לָאמ ַא טימ סָאװ זיא ...עלַא רימ ...?סָאװ ,ןעד ןיילַא ךיא

 וצ ןוא ...?ךיא גערֿפ ,לָאמ ַא טימ סעּפע סָאװ ? ךַײא ןוֿפ יירשעג
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 סָאװ טָא -- סעטַאמש ...?ןעמעװ וצ ...?יירשעג סָאד ןעמעוו

 -ּפַא -- !סעטַאמש ֹוצ טיצ סעטַאמש ןוא ... עלַא ןרָאװעג ןענַײז רימ

 ןענַײז ,טעטַאמש ,סעטַאמש ,ָאי ...רעהַא ןֿפרָאװעגנללרַא --- ןטינשעג

 ...ץַאלּפ םענַײֿפ ַא ףיוא ןגעלעג ,דַײז רעקיטש עסיורג ןעוועג לָאמַא

 דַײז רעקיטש עטיורג יד ןוֿפ סָאװ ,ןיילַא ךָאד ריא טעז -- טנַײה

 ַאמש ןעוט עשז סָאװ ויא ...טינ רָאג .ךעלקערב ? ןרָאװעג זיא

 יד ףױא רעגניֿפ יד טימ טלטַײט ?ןעוט ייז סָאװ טינ טעז ריא } סעט

 עּפוק ןיא ....ייז ןגיל ,ףרַאדַאב ןעמ ּוװ ָאד טָא ....ןגיל ייז : םעּפוק

 ...קעז ןיא ...ייז ןגיל

 ןיא סוחי ןייק ָאטיג ,לָאמ ַא טימ סוחי ַא רַאֿפ סָאװ -- ןעמיטש

 ,ָאטיג ,עקירעמַא

 ןַײז םיּכסמ טינ לעװ ךיא זַא ,לָאמ ַא ךָאנ ךַײא ךיא גָאז -- עזַאמ

 רימ ןבָאה עלַא ...זדנוא רַאֿפ ץַאלּפ ַא טײרגעגנָא ןעמ טָאה ָאד טָא

 זיא -- דלודעג רעד ןוֿפ רעטנורַא ...רעהַא געוו םעד ןֿפָארטעג

 'עזַאמ .למוט ...טינ טּפיּפ ןייק ,ןַײז לָאז ליטש ויא ...וצוצרעהַא

 ,טוג ץנַאג ךָאד טסייוו ריא ,ךַײא טעב ךיא ,ןדִיי ןדַי :טעבעג טימ

 רעבָא -- ךַײא טימ ךָאד ןיב ךיא .ךַיײא ןגעק טינ ,הלילח ,ןיּב ךיא זַא

 ?ןהעש רעקינייװ רעדָא ,גנורעכעה א ,הֿפסוה ַא רימ ןֿפרַאד ןעד יצ

 יו --- ןֿפרַאד רימ ,ןֿפרַאד רימ --- שרעדנַא סעּפע ךָאד ןֿפרַאד רימ

 ןצנַא: ןיא ודנוא ןוא ןעמוק לָאז רעצעמע --- ןגָאז ךַײא ךיא לָאז

 -- טינ רעבָא ךָאד רע טמוק -- ןצנַאג ןיא -- ןענַאד ןוֿפ ןריֿפסױרַא

 רעלָאד ףניֿפ וליֿפַא -- ליטש ןַײז שטָאכ לָאז ָאט -- טינ טמוק רע

 !סעטַאמש טימ םולש ןייק ָאטינ ? ןַײז טעװ סָאװ זיא --- גנורעכעה

 -- !ןַײז לָאז ליטש ןוא טעברַא רעד וצ ךיז טצעז .םולש ןייק ָאטינ

 -נורַא ךָאנ זדנוא לָאז רע ,ַײװיל רעטסימ ןטעב רשֿפא -- ץילַאמ

 -ןצ ךָאנ םיא רימ ןלָאז רשֿפא ? תוריכׂש רעזדנוא ןוֿפ ןעמענרעט

 ?זדנוא טוט רע סָאװ ,דסח ןסױרג ןרַאֿפ ןלָאצ

 !יא ,יא ,יא :קיטיײװ טימ -- עזַאמ
 יכדרמ 'ר ,טכערעג זיא ץילַאמ .סיוא עקַאט טמוק ױזַא -- עציא 'ר

 ,.. ןיילַא ןסייוו רימ .רעטרעוו ענױזַא ןגָאז טינ זדנוא ףרַאד
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 סע טמוק סָאװ רַאֿפ .ןָאט ייו זדנוא ליוו יכדרמ 'ר -- ץילַאמ

 ןעמ ןמז-לּכ .רעטרעוו ענױזַא ןדייר טינ רע ףרַאד יאדװַא ?זדנוא

 ...ןבעל ןעמ ףרַאד ,טבעל

 ןרעדָאֿפ טינ ףרַאד ןעמ ,ןגָאז וצ טכַײל זיא ןיכדרמ 'ר -- עציא 'ר

 ,ןסייוו רימ ,ןסייוו רימ ---

 ? ריא טסייוו סָאװ !טגָאז ? ריא טסייוו סָאװ : טכַאקעגֿפױא =- עזַאמ

 -- ךַײא ףיוא ןבעל ַא ,יכדרמ 'ר -- עילע 'ר

 ליוו ךיא ןוא לָאמ עכעלטע טרעהעג סָאד ןיוש בָאה ךיא -- עזַאמ

 טָאה רעוו :ןצרַאה ןיא ךיז טּפַאלק !םיחצור .רעמ ןרעה טינ סנױזַא

 ףיױא רעטנורַא ךיז טזָאל .ןסיוא סעּפע ןיב ךיא זַא ,ןגָאז וצ הזעה יד

 ...דשוח רָאג רימ זיא ןעמ .גנולֿפײװצרַאֿפ טימ ,עקטערובַאט רעד

 .רענערױלרַאֿפ ַא ןציז טבַײלב

 :םלוע םוצ ,ןצרַאה םוצ טינ ךַײא טמענ ,יכדרמ 'ר -- עילע 'ר

 רעוו ?ןיכדרמ 'ר ןַײז וצ דשוח ןעוועג סָאד זיא הּפצוח סנעמעוו

 ?ַאה ,ץגש רעד סָאד זיא

 ,טיג רענייק .דשוח טינ זיא רענייק .הלילחו-סח -- ץילַאמ

 ...הלילח ,הלילח .טינ יאדװַא ,טינ יאדוַא -- ןעמיטש

 טינ ןעײטש ןדיי יד זַא ,טעז .טװיל רעטלַא רעד ןײרַאטמוק סע

 םלוע רעד .ןופרעד קידנסיװ טינ ךיז רע טכַאמ ,רעטרע ערעײז ַײב

 ןעװעג טינ רָאג טלָאװ'ס יװ ,טעברַא רעד וצ לענש וצ'טפיול

 עטיור יד :סעּפוק יד רעביא ןגױא יד טימ טכז-- ייוויל רעטלַא
 ףיוא טעברַא רעוװ ...סגער עטיור יד ןבָאה ףוַאד ךיא ? ַאה ,סגער
 ?עטיור יד

 -ּפָא ןיוש ,ייז ןגיל טָא ? ןכוז סָאװ ךָאנ ?טסייה סָאװ -- עילע 'ר
 .ענעבילקעג

 ןיוש קיטרַאֿפ .ַײװיל רעטסימ ,ךיױא ָאד -- ןדיי רַאּפ ַא ךַאנ
 | .ענעבילקעגּפָא עלַא

 ייווצ ךָאנ ?ףניֿפ -- ךעלדנָאב לֿפיװ .ןַײֿפ ,ױזַא ,ױזַא --- ייוויל
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 :ןדִי רָאּפ ַא ךָאנ וצ ךיז טדנעוו .ךעלדנָאב ייווצ ךָאנ ,ךיא ףרַאד

 !ןבַײלקּפָא ךעלדנָאב רָאּפ ַא ךָאנ ןעילע 'ר ןֿפלעה טעװ רעוו

 עפוק סעילע 'ר וצ ךיז ןעמענ ןדִי רַאּפ א

 טימ ןָא ךיז רע טמענ ךָאד ,טינ טגַאװ רע זַא ,טעז ןעמ -- ץילַאמ

 יּפָא ןבָאה רימ ...עדי אלּכ ךיז טכַאמ ריא .,ַײװיל רעטסימ :טומ

 -- טינ זדנוא טיג ריא ביוא ,ךיז ַײב טכַאמעג

 ךיא !סנױזַא טרעהעג ֹוטטָאה :ןקידנע טינ םיא טזָאל -- ייןויל

 ןדִַיי עגעסקַאװרעד ...סױרַא רָאג ךיז רע טּפַאכ ,ןעילע 'ר וצ דייר

 .ךעלגניי ןייק טינ ,םשה-ךורב

 טיג זדנוא טעװ ריא ביוא .רעמ ןטעברַא טינ ןלעו רימ -- ץילַאמ

 ...ןעגנַאלרַאֿפ רימ סָאװ ןבעג

 ,ןגױא יד טימ ןעמעלַא ףױא טקוק ץילַאמ .ןגַײװש ןדִיי עלַא

 ןציטשרעטנוא םיא לָאז ןעמ טעב

 ,ךס ןייק טינ ךָאד ןעגנַאלרַאֿפ רימ -- ןמלז 'ר
 רעטסימ ...עלוֿפ ַא סע טגנַאלרַאֿפ רעװ ,יאדװַא -- ןעמיטש ךַאנ

 ,..ןילַא ךָאד טײטשרַאֿפ ,ַײוויל

 .טינ רָאנ טּפַאכ !ןדִיי ,טגערעגֿפױא ױזַא טינ טַײז ,ונ ,ונ -- ייןויל

 -- ןדִיי עלַא טָאג קנַאד ַא ןענַײז רימ 1 ךיז ןלַײא וצ ָאד זיא סָאװ

 .ןעמוקכרוד טעװ ןעמ

 ייװצ ןיוש זדנוא טריֿפ ריא .ןיוש ןסיװ ןליו רימ -- ץילַאמ

 | ,םישדח

 בָאה ךיא -- ןעמוקכרוד טעװ ןעמ :ךַײא ךָאד גָאז ךיא -- ייןויל

 .ךימ ךָאד טנעק ריא .הנּכס ןָא -- רעירֿפ טציהעג עלעסיב ַא ךיז

 .טעגרהרעד טינ םענייק ךָאנ .ןלזג ןייק טינ ,טָאג קנַאד ַא ,ןיב ךיא

 ךיא בָאה -- ּפַאש ןַײמ ןיא טייטש ריא זַא ,רָאי לֿפיװ ןיוש .הברדַא

 ?תבש ןטעברַא טינ טליוו ריא .טגָאז ,אברדַא ? טעדווירקעג ןעמעוו

 -סיוא טינ טרָאװ ןייק וליֿפַא ? ןעוועג םיּכסמ טינ ןעד ךיא בָאה ---

 ךימ לֿפיװ ,טונימ רעד ןיא ןענידרַאֿפ סע ךיא לָאז ,הברדַא .טדערעג
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 ,רעבָא .קיטנוז טינ ןוא תבש ץַאלּפ סָאד טכַאמעגוצ ןטלַאה סָאד טסָאק
 ! אברדַא ,טינ טליוװ ריא זַא

 ,תמא זיא תמא סָאװ -- ןעמיטש

 --- לסיב ַא טכָאקעג ךיז בָאה ךיא סָאװ ,ַײא .ריא טעז טָא -- ייוויל

 ,רוסָא זַא ;ןדייר וצ זיא סָאװ ,ןבָאה וצ לביארַאֿפ סָאװ טָאה ריא
 .ןעמוקכרוד טעװ ןעמ ,יא

 .ןסיוו ןליו רימ -- ןעמיטש

 ךיז טלעטש עלַײװרעד .ןטעברַא ךיז טלעטש ? ךייש סָאװ -- ייוויל
 ,ןטעברַא

 .ןיוש ןסיוו ןליוו רימ -- ץילַאמ

 קנַאד ַא ,טָאה ריא ןרעה ֹוצ סָאװ טינ ריא טָאה םיא -- וויל

 -לע ןוא ,ךַײא ןוֿפ ןדַיי ערעגילק ָאד ןַארַאֿפ .לכׂש ךיוא ןילַא ,טָאג

 -לע לסיב ַא ,רימ ךיז טכַאד ,זיא עילע 'ר ...לסיב ַא ךיוא ערעט

 ?סנױזַא טרעהעג וטסָאה ,ךיוא ןדמל רעמ לסיב ַא ןוא ךַײא ןוֿפ רעט

 .+ךייש סָאװ -- עילע 'ר

 | ?ךיוא ריא ?עילע 'ר ,סָאװ -- ייוויל

 !ךַײא ףיוא ןבעל ַא ,תוטהל םיבר ירחַא ? ךייש סָאװ -- עילע 'ר

 ןעייג ,ןעגנַאלרַאֿפ רימ סָאװ ,טינ זדנוא טיג ריא בוא -- ץילַאמ

 .,טעברַא רעד ןוֿפ רעטנורַא ךַײלג רימ

 ,טַײז ריא סָאװ ,ןדִיי ,יוא : ךיז טכַאלעצ ? קַײרטש ַא ,סָאװ -- ייוויל

 ךָאד טעװ ריא -- שירַאנ טינ ךיז טכַאמ ןוא ןטעברַא ךיז טלעטש

 ןףעמוקכרוד טעװ ןעמ ,ונ ,ונ -- קירוצ ךיז ןטעב ןעמוק ןגרָאמ

 עזַאמ ? ריא טגָאז סָאװ ,יכדרמ 'ר ,ריא ןוא ,ונ :ןעזַאמ וצ וציטייג
 ?ךיוא ריא .טינ םיא טרעֿבטנע

 ּפָא םיא טלקַָאש ? ךיא -- סעּפע סָאװ : רענעדנוצעגנָא ןַא -- עזַאמ
 גנוטכַארַאֿפ טימ ,טנַאה רעד טימ ךיז ץוֿפ

 ןיא ּפָא ונ הנ :קירוצ ףױא ּפָאטערט ,רעטלמוטעצ ַא -- ייוויל
 | | .םיֿפָא

 ךיז ףיוא רעטשרע רעד ןָא-טוט ץילַאמ ,טלמוטעצ זיא םלוע רעד

 ,ןָאטנָא ךיז ןעמענ ןדִיי רָאּפ ַא ךָאנ .ןײגוצסױרַא טיירג ,עסטָאּפַאק ןַײז
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 -כעלסיב ,עקירעביא יד ןקילב עפרַאש טימ ןָאױקוק ,ריט רעד וצ ןעייג

 -נָאלב טימ ןקוק ,טײהרענעסָאלשטנַא טינ ,ליטש ןייג עלַא ןעמענ זַײװ

 רעביא-ךבַײלב עטצעל יד .ערעדנַא יד ףיוא שנייא ןגיוא עקידנעשזד

 עזַאמ ןוא עילע 'ר

 ךָאנ טגנעה לברַא ןייא ,עטָאּפַאק ןַײז ןָאטנָא ןיא טלַאה -- עילע 'ר

 יז ,טמוק ,ריא טציז סָאװ ,ךַײא ףיוא ןבעל ַא ,יכדרמ 'ר :רעטנורַא

 םיא טגָארט ןוא קָאר 'סעזָאמ טניֿפעג .רעטנורַא עלַא ןיוש ךָאד ןענַײז

 ןעמ ףרַאד ,ןעיײיג ןדִיי עלַא זַא .יכדרמ 'ר ,ןָא ךיז טוט .רעטנורַא

 -- -- ןדִיי עלַא זַא .ןייגטימ

 ,ןייג וצ ןיהּוװ ָאטינ ?עילע 'ר ,ןייג ךיא לעװ ןיהּוװ -- עזַאמ
 .ןייג וצ ןיהּוװ ָאטינ

 ,טמוק :ףױא םיא טלעטשש ,טנַאה ַא רַאֿפ םיא טפעלש -- עילע 'ר
 -- ןבַײלב טינ רָאש ןעמ -- תוטהל םיבר ירחַא ,יכדרמ 'ר ,טמוק

 ,טמוק ןעמ ףױַאד אמתסמ ,ןעיײג ןדִיי עלַא זַא .הֹריֿבע עסיורג ַא

 ,טנַאה ַא רַאֿפ םיא טפעלש !ךַײא ףיוא ןבעל ַא ,טמוק

 ,ייטזע רעדיוו טבַײלב ,ריט רעד זיב ןעילע 'ר ךָאנטײג - עזַאמ

 ?סָאװ וצ ?ןייג ךיא לעװ ןיהּוו :ריט רעד וצ ךיז קידנרַאּפשוצ
 | .ןייג וצ ןיהּוו ָאטינ ?ןעמעוו רַאֿפ

 -נינייא ? ענַײמ ךעלעטַאט ,ןבַײלברעביא ָאד ריא טעװ -- עילע יר

 ,טינ רָאט ןעמ ,טינ רָאט ןעמ -- סעטַאמש יד ןשיװצ ןיילַא רעק

 .םיא טּפעלש

 .+ג ןייג ,ןייג ,ןייג = עזַאמ

 קידנּפעלש ץלא סיורא:טייג .ּפָאק ןטימ טלקָאש ,טקוק ,טקוק עילע 'ר

 טַײצ לסיב ַא טייטש שזַאמ -- .לברַא םענעוטעגנָא-טינ םעד ךיז ךָאנ

 םינּפ ןטימ טײטש ןוא לקניװ א וצ וצ ךיז טראש ,ריט רעד ןבענ

 ןטימ רעטיצ ַא לָאמ ַא טימ טיג רע .ליטש ,טנַאװ רעד וצ ןטלַאהַאב
 קיטסַאה טמענ ןוא קָאר םעד ךיז ףיוא ּפַאכ א טוט ,רעּפרעק ןצנַאג
 ןָאןבייה ןדִיי יד טשרע ,לעװש יד רעבירַא טינ ךָאנ זיא רע ,ןפױלסױרַא
 ןַא ךיז טסיוטש ,עציא 'ר ןַײרַאטמוק רעטשרע רעד ,קירוצ ןעמוק

 ,םינּפ לֹא םינּפ ןעזַאמ טימ
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 ! עציא 'ר ,זיא סָאװ :קערש טימ -- עזַאמ

 -- זדנוא טימ טכעלש .יכדרמ 'ר ,טכעלש ,טכעלש -- עציא 'ר

 ,קירוצ-ןעילג ייז

 ןעמוקוצפיורַא ןָאןבײה ןזיי רָאפ ַא

 גונעג .ןעמוקֿפױרַא טינ לָאז רענייק :רעטגערעגֿפױא ןַא - עזַאמ

 -קירוצ .ןעגנַאגעגרעטנורַא זיא ןעגנַאגעגרעטנורַא ....גונעג ,תוּפרח

 ןוֿפ ךיז טימ ןהַײ עלַא טפעלש ןוא פערט יד רעטנורַא-טֿפױל !ןייג

 .סױרַא ּפַאש

 ווָאקונַאכ .ל

 סיזירק

 ,ןייגוצקעװַא ןָאשעגנָא ךיז טָאהמ תעב ,טעברַא רעד ךָאנ ,.,

 :טגָאזעג םיא וצ ןוא סידלָאג לווַײֿפ ןעגנַאגעגוצ ןסקַאמ וצ זיא

 ,טַײצ ןיוש זיא'ס .סקַאמ ,רעטעברַא רעקיניזטסוװַאב ַא רעוו --

 !גנוטַײצ ַא ןעייל

 :ןגױא יד טימ ןָאטעג לטניּפ ַא טָאה סקַאמ

 ?ןעד יװ ...ןעייל ךיא --

 ?וטסנעייל גנוטַײצ עכלעוו ---

 ,טגָאזעג טָאה סקַאמ

 .עטַאמש יד טָא טסנעײל וד זַא ,ןענַאטשרַאֿפ בָאה ךיא --

 ,גנטַײצ-רעטעברַא ןַא רעסעב ןעייל .קעװַא יז ףרַאװ ,ךימ גלָאֿפ

 .קײרטש רעזודנוא ןגעק ןצעה טעוװ ,טסנעײל וד סָאװ ,גנוטייצ יד

 יז טעװ זדנוא ןגעק .סעסָאב יד ןוֿפ טַײז רעד ףיוא ןייטש טעװ יז

 סָאװ ,תמא םעד טינ ךָאנ ןסייוו סָאװ ,רעטעברַא ענױזַא ןצעהֿפױא

 ,דנילב ןענַײז

 עטגײלעגֿפױנוצ א ענעשעק רעד ןוֿפ ןעמונעגסױרַא טָאה רע

 .ןסקַאמ טגנַאלרעד יז ןוא גנוטַײצ
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 ןוֿפ ,גנוטַײצ-רעטעברַא עתמא ןַא .גנוטַײצ רעזדנוא זיא טָא --

 עטצעל יד .גָאט ןדעי יז ףיוק ןוא .רעטעברַא רַאֿפ -- ןוא רעטעברַא

 רעזדנוא ןריֿפ טעװ גנוטַײצ יד טָא .יז ףיוק ןוא קעװַא-ביג סינעּפ

 ,קילרטש

 ןעזעג ,יז טלקיװעגרעדנַאנוֿפ .גנוטַײצ יד ןעמונעג טָאה סקַאמ

 ןבָאה ןטסינומָאק יד סָאװ ,גנוטַײצ יד ןעוועג עקַאט זיא סָאד זַא

 טקוקעג טָאה רע .ןענעייל וצ ןטימעגסיוא יז טָאה רע .טנעיילעג יז

 עכעלטנַײֿפ ַא טנַאה ןיא ןטלַאהעג טלָאװ רע יװ ,גנוטַײצ רעד ףיוא

 :טגָאזעג טָאה לווַײֿפ ןוא .ןרױלרַאֿפ ןעוועג .ךַאז

 -עג ןטרָאד טסעװ וד .יז ןעייל .םיהַא גנוטַײצ יד םענ --

 ןוא סָאװ ןסיו וטסעװ ,קַײרטש רעזדנוא ןגעוו ןעלקיטרַא ןעניֿפ

 ,טסקַײרטש וד סָאװ רַאֿפ ןסיוו טסֿפרַאד ֹוד .ןעוו

 ןֿפ ענעשעק רעד ןיא גנוטַײצ יד טקורעגנַײרַא טָאה סקַאמ

 לװַײֿפ .טינ סע טקרעמַאב רעצעמע יצ ,טקוקעגמורַא ךיז ןוא קָאר

 ךָאנ זיא סקַאמ .גנַאגסױרַא םוצ טזָאלעגקעװַא קילַײא ךיז טָאה

 לװַײֿפ זַא ,רעכיז ןַײז ןלעװ טלָאװ רע יוװ ,עלַײװ ַא ןבילברַאֿפ

 רע .ןײלַא ןײגסױרַא ןענַאק טעו רע ןוא קעװַא עקַאט ןיוש זיא

 ןּפמָאל יד ןשַאלעגסיוא טָאה :ןַאמרָאֿפ רעד זַא ,טקרעמַאב טָאה

 "עג זיא'ס .ךעלרעטצניֿפ ןרָאװעג זיא ּפָאש ןיא ,לָאמ עלַא יו רעִירֿפ

 טָאה טציא .ריט רעד וצ רעטנענ לּפמעל ןייא רָאנ ןענערב ןבילכ

 -עג ךיז טָאה רע .ןַאמרָאֿפ םעד ךיוא ןדַײמוצסיױא טכוזעג סקַאמ

 ןוא טקרעמַאב םיא טָאה רענעי רעבָא ,ריט רעד וצ ןקור ןעמונ

 :ןָאטעג ףוד ַא

 ןײגּפָארַא עדייב ןלעװ רימ ?וטסֿפױל סָאװ ,סקַאמ ,ייה ---

 טעװ רענעי זיב טרַאװעג ןוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה סקַאמ

 ןַאמרָאֿפ רעד ,רָאדירָאק ןיא סױרַא ןענַײז עדייב .ןרעוו קיטרַאֿפ

 ;? רָאטייװעלע ןוֿפ לּפענק סָאד ןָאטעג קירד ַא טָאה

 ?ןקַײרטש עקַאט טסייג ,לסקַאמ ,רָאנ רימ גָאז --

 .ויבסיגסווומאוויטשטא

 ,רעבייה ,עדניוו * -- .קירבַאפ ןיא טעברַא רעד טימ רעריפנַא ,רערלפקרעוו *
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 עלַײװ ַא טריבורּפעג .ןגָאז וצ סָאװ טסּוװעג טשינ טָאה סקַאמ

 סָאװ .עכעלנַײּפ ַא רעייז ןעוועג ייז רַאֿפ זיא עגר יד רעבָא .ןגַײװש

 | ?ןגָאז טנָאקעג םיא רע טָאה

 קילב ןלעקנוט ַא טימ ןטסָאמעגּפָא םיא טָאה ןַאמרָאֿפ רעד

 :טגָאזעג .ּפָארַא זיב ןביוא ןוֿפ

 -- ריד גט סָאװ וצ :ןגָאז ריד לעװ ךיא סָאװ ,רעה ---

 רערעטיב ַא טסיב ?וטסיב רעקַײרטש ַא רַאֿפ סָאװ ?ןקַײרטש

 -רַאֿפ ןענידרַאֿפ .רעדניק עניילק טימ בַײװ ַא טסָאה .ןַאמערָא

 וטסעוװ -- קַײרטש ןיא ןײגסױרַא וטסעװ טציא ןוא .קינייו וטסניד

 קַײרטש םעד ןוא ...רעגנוה ןוֿפ ןייגסיוא רעדניק ןוא בַײװ טימ

 סָאװ ,סייו ךיא .טרָאװ ןַײמ קנעדעג .ןרילרַאֿפ יו ייס ןעמ טעוװ

 ,וטסמוק יװ .ןקַײרטש -- קסע ןַײד טשינ ללכב זיא'ס ןוא .דייר ךיא

 ?ןקַײרטש וצ ,סקַאמ

 ןלעקנוט ןַײז טימ ןטסָאמעגּפָא רעדיוו םיא טָאה ןַאמרָאֿפ רעד

 :טגָאזעג רעדיוו ןוא קילב

 ןקַײרטש ךיז ייז ןלָאז .טעברַא ןוא ןַײרַא-םוק ,ךימ גלָאֿפ ---

 ּפַאש ןיא ןַײרַא-םוק -- םוק ...ןטסינומָאק ןענַײז ייז .ּפעקציה יד

 ַא טסיב :סייוו ךיא .קידייל ןײגמורַא טינ וטסעוװ ...ךָאז ןייק יו

 לעווכ ...ןצינרַאֿפ רַאלָאד רָאּפ יד טסנָאק וד .ןַאמערָא ןַא דיי

 ?וטסגָאז סָאװ זיא ...סָאב ןטימ ןדייר

 :טגָאזעג ןרױלרַאֿפ טָאה סקַאמ

 ?+ןבעקס ---

 .ןַאמרָאֿפ ןֿפױא ןָאטעג קוק ַא ןקָארשרעד טָאה רע

 -רַא .ךַאז עכעלדנעש ַא זיא --- טסוװעג סקַאמ טָאה -- ?ןבעקס;

 טגָאלש בעקס ַא .בעקס; טַאהעג טנַײֿפ לָאמ עלַא ןבָאה רעטעב

 ןֿפױא קעלֿפ רעקיביײא ןַא יו טבַײלב "בעקס; ןעמָאנ רעד .ןעמ

 לָאמ ןטשרע םוצ "בעקס; טרַאװ סָאד ךיז טָאה טציא .ןבעל ןצנַאג

 ? קַײרטש םעד ןכערב *
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 ,לגרָאג םעד ןגרָאװעגנעמַאװצ םיא טָאה ןוא טנעָאנ טקורעגוצ

 :לוק ןקירעזייה ַא טימ טגָאזעג לָאמ ַא ךָאנ טָאה רע

 ? ןבעקס ---

 :טגָאזעג קזוח טימ טָאה ןַאמרָאֿפ רעד

 ףרַאד'מ זַא ? סָאװ זיא ,ןבעקס זַא ןוא ? וטסיב רעקיליײיה ַאזַא ---

 ןיק ָאטינ זיא'ס זַא ןוא .ךעלרעדניק טימ בַײװ ַא ןטלַאהסיוא

 ָעלַא יז ?ןקַײרטש וצ וטסמוק יו .הווצמ ַא ןבעקס זיא ,טיורב

 ןוא .טיירגעגנָא ךיז ןבָאה ייז .טלעג טכַאמעג טַײצ עצנַאג יד ןבָאה

 ןוא בַײװ רַאֿפ ץרַאה ןייק טשינ טסָאה .ןייגרעטנוא טסעוװ -- וד

 ? דניק

 :טלמַאטשעגסױרַא טָאה סקַאמ

 ...ןענעגרהרעד ךָאנ ךימ ןלעװ ייז . ..ןבעקס טינ לעװ ךיא --

 טסעװ ,קנעדעג !לסקַאמ ,זָאה רעקידעקערש ַא וטסיב ,יוא ---

 ! סָאװ טָא ,דרע יד ןעַײק טסעװ .ןעַײק וצ סָאװ ןבָאה טינ

 רָאטייװעלע ןיא .טרעקעגּפָא סעּכ טימ ךיז טָאה ןַאמרָאֿפ רעד

 ףיױא סױרַא טירט עטרעװשַאב טימ זיא סקַאמ .ןגיושעג רע טָאה

 -עג זיא ןילַא סקַאמ ןוא .רעטצניֿפ ןעוועג ןיוש זיא סע .סַאג רעד

 | | .רערעטצניֿפ ַא ןעוו
 ביבָא'ללת ןיא טקורדעג ,1963 קרָאיײװינ ,"סיזירק, ןַאמָאר ןופ

 יקסניפ דוד

 עמַארד רעד ןופ טקַא ןט2 ןיא ענעצס ַא |

 לטפעש קיזַײא

 ןענַײשרעד ייז יו ,ענעצס רעד ןיא עטקילײטַאב

 ירפ סלטפעש קיזַײא -- עילײב

 ןענידלָאג ַײב עקרעטעברא -- הכלמ

 : 2 רעטעברַא --- גילעז
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 ןענידלָאג ַײב רעטעברַא קיװיײל

 ש 5 6 לטפעש קיזַײא

 / . / ערעב

 / 4 2 לכימ

 4 4 : עקשַאי

 : : * עיליה

 6 : א עמעט

 : 8 4 רעדנעס

 לקירבַאפ ַײרעבעװ ןופ סָאכעלאב רעד .--  ןידלָאג

 רעטעברא -- עקשָאי

 ןוז סנידלָא -- עקרַא

 טשינ רָאג טעמּכ טָאה רע זַא ,געט ַײרד ןוֿפ ןױש -- עילייב

 .טבעלעג טָאה רע סָאװ טימ טשינ רָאג סייוו ךיא .ןסעגעג

 .עקנישַאמ רעד טימ -- הכלמ

 .עקגישַאמ רעכעלקילגמוא רעד טימ יװ טשינ רעמ ןדַײס --עילייב

 !עקנישַאמ רעד טימ טזָאלעגסױא ךיז טָאה סָאװ ןוא -- גילעז

 ?יז טכַאמעג טשינ

 ַײרד עצנַאג יד ,טעברַאעג ןוא טעברַאעג !ןכַאמ ּוװ -- עילייב

 גנילצולּפ ןוא .שיט ןוֿפ ןסַײרּפָא טנָאקעג טשינ םיא ןעמ טָאה געט

 יי..ע ,זדזיזַא ,ףרָאװ ַא יז טיג ןוא רע טּפַאכ

 !םה :טרעדנּוװרַאֿפ קרַאטש -- קיװייל

 טנעה .,םירֿבא עלַא ןרעטיצ ןעמונעג רימ ןיא ןבָאה סע -- עילייב

 ןבילבעג זיא רע ןוא .ןבילבעג ךיא ןיב עטלסיירטעצ ַא .סיֿפ ןוא

 ...ןגױא עטעּפולעגסױא טימ ןצֿפיז

 .רענעגושמ ַא -- הכלמ

 .ייזיא סָאד .תעגושמ טשינ אקווד זיא סָאד ,ענ-ענ -- קיווייל

 ...זיא סָאד

 תעגושמ ןייק טשינ .שינָאריא טכַאל ?סע זיא סָאװ -- עילייר

 ?סע זיא

 ,םייהַאייג ןוא הֿבוט ַא רימ וט -- קיזייא
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 .קילב םענעקַארשרעד ןוא ןזייב ַא םיא ףױא טֿפרַאװ -- עילייב

 !סע זיא תעגושמ ןייק טינ

 ,ריא טקניוו .רעכַײלג ךס ַא ןַײז טעװו ,םײהַא עקַאט טייג --- ערעב

 .ןייג לָאז יז

 יא טקניו -- לכימ

 טשינ רעמ ...ךיא .טקידיײלַאב ,ןיגוצקעווַא ךיז טיירג -- עילייב

 !רענעגושמ ,ןסע טסלָאז .זייב .גנע קידנעטש םיא ךַאמ

 רע ...ךַײא טרַא סָאװ .םיהַא טייג ,ןסע ןיוש טעװ רע -- ערעב

 ףסע טעוװ ןוא סּפַאנש ַא ןעמענ טעװ

 .לּפעט סָאד ןעגנערב טסלָאז ןוא -- עילייב

 .ןעגנערב ןיוש טעװ רע ,טוג ,טוג -- ערעב

 .קעווַא-טייג !רענעגושמ ,ריט ןיא -- עילייר

 .ענעדִיי ַא טבַײלב ענעדִיי ַא -- לכימ

 ,קירוצ רָאי טכַא טימ עילייב יד טנעקעג ךָאנ בָאה ךיא -- הכלמ

 עקידעבעל ַא ןעװעג יז זיא ,ָא .לדיימ ַא ןעוועג ךָאנ זיא יז ןעוו

 ריא ףױא ךָאד ןָאק ןעמ !סיוא לסיב ַא טעז יז יװ ,טציא !ךַאז

 : .ןָאט קוק ַא טשינ

 ַא !קירוצ רָאי טכַא טימ ןעזעגסיוא טָאה רע יװ ןוא -- ערעב

 סָאד ןיא ױזַא רעבָא ,ןעועג קידנעטש רע זיא וליֿפַא רענעגושמ

 .יי ןעועג

 ןֿפנַארב טימ ןַײרַאטמוק -- עקשַאי

 ַײב טמענ ,געקטנַא םיא טייג ,טעברַא יד קעװַא-טגײיל עקרעב

 וצ ךיז טדנעװ ןוא לבור ןוֿפ טשער םעד טימ לשעלֿפ סָאד וצ סיא

 וטסעװ ףסע טסעװ ,ֿפנַארב לסיב ַא ןעמענ טסעװ ,ַאנ ,ןקיזַײא

 פָארַאטמענ .קיזַײא רעקילָאמַא רעד ,שטנעמ רעַײנ ַא רָאג ןרעוו

 ילא ןקילָאמַא םעד ןסעגרַאֿפ וטסָאה רעמָאט .עצילָאּפ ןוֿפ לזעלג ַא

 ןיא ,טָאטש רעד רעטנוא טסקנעדעג .ןענָאמרעד ריד ךיא לעװ ,קיז

 ףױא הוואת טימ קידנקוק ,לזעלג סָאד ןָא-טסיג ?עקוָאנַאבַארַאק

 .יירג ,םענ יַאנ ...וד יװ ,וטסקנעדעג .קנַארטעג ןקידנסילֿפ םעד

 ןוא טוה סקיזַײא טמענ ,לשעלֿפ סָאד קעװַאטלעטש :!ךָאד םענ .אנ
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 !קנירט ןוא הכרב ַא ךַאמ ,ונ .ַאנ .ּפָאק ןֿפױא ןקיזַײא ןָא יז טוט
 ,רַאנ ןייק טשינ ַײז ,קיזַײא ,ךָאד םענ .לשעלֿפ סָאד רעדיוו טמענ
 | ...עז ,קיזַײא

 ןוא קנירט ןוא םענ .ןטעב טשינ ךיד זָאל !עֿפ ,קיזַײא -- ?לכימ
 ? סָאװ ,שירַאנ ךיד וטסכַאמ סָאװ .סע

 ,קנירט פיל סקיזַײא וצ לזעלג סָאד קידנגָארטרעטנא - ערעב
 ! דרעֿפ ,ריד ךיא גָאז

 .סיוא רע טקנירט ,טשינ זַא -- גילעז

 לזעלֿפ סָאד רע טּפַאכ גנילצולפ .ּפָאק םעד ןרעקּפָא ליו -- קיזיא
 . ןײרַא ךיז ןיא סע טרעק א

 -יא גנוגעװַאב עדעי קוק ןקידהוואּת ַא טימ טגלָאֿפרַאֿפ - ערעב
 יד טימ טעקַאמשט רע .סּפַאנש םעד ןוֿפ גתגעװַאב יד ןוא ,סקיז
 טייקליק יד טליֿפעג טלָאװ רע יװ ,טכיזעג םורק ַא טכַאמ ,פיל
 א !שטנעמ ַא וטסיב ױזַא טָא םּפַאנש םעד ןֿפ טייקרעטיב ןוא
 ןקיזַײא ַײב לזעלג עקידייל סָאד טמענ .טלָאה ךיד ךיא בָאה ױזַא טָא
 ןוא .ןֿפנַארב סָאד טקעמש ןא ןסיגנָא ןָאטבייה !סנייא ךָאנ ןוא
 !ךַײלג עקַאט

 !לשעלֿפ סָאד רימ טיג .רעטצניֿפ .טנַאה ןַײז ןַײא-טלַאה -- קיזייא
 יד ןצ וצ סע טלעטש ,טנַאה סערעב ןוֿפ לשעלֿפ סָאד סױרַא-טמענ
 .לָאמ ןיא טימ סױא סע טקנירט ןוא ןפיל

 ךָאנטקוק ,קשח ןָא לשעלֿפ סָאד ץזָאלעגסױרַא טָאה - ערעב
  -רַאֿפ טרעוו קיזַײא ןעוו .זדלַאה םעד קידנעיצסױא ,גתגעווַאב עדעי
 -וא םיא טגָארט ןוא וצ םיא ַײב סע רע טמענ ;לשעלֿפ ןטױמ קיט
 ןַײז טעוװ ,לזעלג ןיא לסיב סָאד ןיוש ,טציא ןוא .לזעלג סָאד רעט
 קעװַא טלעטש .ןסע טציא קיט ,ונ ?טשינ טסליװ .סָאמ ענלָאּפ ַא
 .טיורב ןטימ לפעט סָאד וצ-טקור ןוא לשעלֿפ ןטימ לזעלג סָאד
 ,ןסע טציא קיט

 לןטשבעוו רעד ףױא טנעה עדייב טימ ןָא ךיז טרַאּפש -- קיזיײיא
 .טנעה יד ןיא טכיזעג סָאד טלַאהַאב ןוא
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 ןיױש זיא ןסע סָאד !ךַײלג רעבָא ,קיַײא ,סע ,סע -- ערעב

 ...טלַאק

 .טנַאה רעקניל רעד ףױא ּפָאק םעד קעוַא טגייל -- קיזייא

 : ריד ךָאד גָאז ךיא ? טגײלעגקעװַא ךיד וטסָאה סָאװ ,ַאנ -- ערעב

 ןבײהֿפױא םיא ליװ !ןסע ךַײלג

 . .טנַאה רעַײרֿפ רעד טימ קעװַא םיא טפוטש -- קיזייא

 ריד סייה ךיא .גיל ןגעװטענַײמ ןוֿפ ,ַאנ .טקידײלַאב -- ערעב

 ,לשעלֿפ סָאד טמענ .טסליוו וד סָאװ ,וט קיט ,טשינ טסליוװ וד ,ןסע

 .לזעלג ןיא ןֿפנַארב לסיב םעד ףױא קידהוואת טקוק ,סע טכַארטַאב

 | ! םייחל ,ערעב ,ונ -- עיליה

 ןקסוע טשינ רעמ ריד טימ ךימ לעװ ךיא .טשינ סע -- ערעב

 .לוטש ןַײז וצ וצ-טייג

 : ןסערַאֿפ ךָאד טסזומ וד .קיזַײא ,ךָאד סע -- קיווייל

 ןבעלי ןַײמ ףיוא רָאג ךיא בָאה דרעֿפ ַאזַא .טקידײלַאב - ערעב

 .ןעזעג טשינ

 ןֿפָאלשנַײא רָאג טעװ רע זַא ,טכוד רימ -- גילעז

 .יעטסעב סָאד זיא סָאד ,ןֿפָאלש רע לָאז -- לכימ
 ןיב ןֿפנַארב לסיב ַא םענ ךיא זַא ,סייו ךיא !עדענ -- ערעב

 רע ןוא .טױה עַײנ ַא ןָא רימ ףיוא ךיז טיצ ...ךיא רע ...ךיא

 ,טשינ רָאג סייוו ךיא ,ע"ענ : ןסיגנַײרַא טנָאקעג ךיוא ,ךיז טכַאד ,טָאה

 .ןרָאװעג זיא םיא טימ סָאװ

 ?גילעז ,ןַײא עקַאט רע טֿפָאלש :ןגילעז וצ -- קיווייל

 ?טסֿפָאלש וד ,קיזַײא :םיא טלסיירט .ךיז טכַאד -- גילעז

 !טנַאידעמָאק -- קיווייל

 -ייא ןַײד וצ ןיושיךַאמ ,עלעגַײֿפ ןַײמ ,ףָאלש, :טגניז -- עיליה

 2 טלעב

 !הרֿבח ַא .ַאנ -- לכיװ
 .ףױא טגנירּפש .ןרעװ טלַאק לַײװרעד טעװ ןסע סָאד - עמעט
 .ןוויוא ןיא ןלעטשנַײרַא ןוא ןעדיא וצ ןגָארטנַײרַא סע לעװ ךיא

 .לכיט-ךשַאט ןַײז סױרַא-טמענ ןוא ףױא ךיז טצעז-- קיזייא
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 !טנייװעג ךָאד טָאה רע ,עז :קערש טימ - עמעטמ

 ערעייז ןוֿפ ףיואךעגנירּפש -- הכלמ ,גילעז ,ערעב ,קיווייל
 ןוא וצ םיא וצ ןטערט !טנייוװעג :יירשעגסיױא ן"יא טימ רעטרע

 .קערש טימ םיא ףױא ןקוק

 ןוֿפ ןָאט ַא טימ סױרַא-טגָאז ןוא ּפָאק םעד סױא-טיירד -- לכימ

 ,טנייועג :לקע ןוא טײקנדירֿפוצמוא ,טייקרעטיב

 ןוא רעטרע ערעיײז קֿפ קירעגַײנ ןקוק -- רעדנעס ןוא עיליה

 / .טעברַא רעיז ןעוט

 םעד טימ ,קירעגַײנ טקוק ןוא שיט ןייז ןוֿפ ּפָאטערט -- עקשַָאי

 .טנַאה רעד ןיא לזדנעּפיילק

 ןַײמ ףיוא ,עֿפ .טשינ שטנעמ ןייק רָאג סעּפע ךָאד טסיב -- ערעב

 "וצ ךיד טלָאװ ךיא ביוא ,רוסָא זַא ,טסּוװעג טלָאװ ךיא ןעוו .טרָאװ

 .טינ שטנעמ ןייק רָאג סעּפע ךָאד טסיב .ןעקנירט וצ טדערעג

 ,ךיז ןֿפָאלשסיױא ןוא םייהַא ןייג רע לָאז -- עיליה

 ?וטסנייו סָאװ .סיוא ךיד ףָאלש ןוא םייהַא עקַאט יג -- ערעב

 גלָאֿפ ,ייג .הּפרח ַא ןוא השוב ַא רָאג זיא סע ,טרָאװ ןַײמ ףיוא ,עֿפ

 ריד לָאז .אלימ ,טעברַא טשינ ךיוא טנַײה וטסעוו .םייהַא ,ךימ

 ןוא ,אנ ,ייג ,ייג .ענישַאמ ןַײד רעביא ךָאנ טסציז וד זַא ,ןטכוד

 ריד גייל ךיא ,טסעז .וצ-םענ ,ַאנ .לבור ןוֿפ טשער םעד וטסָאה ָאד

 יד טּפַאטַאב ?ענעשעק עצנַאג ַא סע זיא .ענעשעק ןיא ןַײרַא םיא

 יג ,ונ ,עצנַאג ַא .ענעשעק

 רעצנַאג ןַײז .טנַאה רעד ףױא ּפָארַא רעדיו ךיז טזָאל -- קיזייא

 .ןייועג ןליטש םעד ןוֿפ ךיז טלסיירט רעּפרעק

 ...עקַאט ךָאד טסיב ,קיזַײא ,רעבָא -- קיװייל

 רימ ךיז טכַאמ ןבעל ןַײמ ףיוא לָאמ עטשרע סָאד .ַא -- ערעב

 ןעז וצ סָאד

 ,ךיוא טנייו עמעט ,רָאנ עז ןרעדנעס וצ - עיליה

 שינלזג ַא ךָאד טסָאה וד ,עקניליה ןגױא יד טנקירט - עמעט

 ,ץרָאה

 ...עֿפ ,ךַא ,קיזַײא רעבָא ןקיזַײא קידנעיצ -- קיווייל
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 ...ומ ךיא ...זומ ךיא ,ךימ טוָאל ,ךימ טזָאל -- קיזייא

 ,טשינ רָאג טסזומ ?סָאװ ,וטסזומ סָאװ .ןקיזַײא קידנעיצ - ערעב

 ןענייו רָאג זוומ רע :רעטרעװ סעּפע טרעהעג

 !ור וצ ךימ טזָאל .זיב -- קיזייא

 -עגושמ ַא טימ ןָא ךיז בייה ,ַאנ .טנַאה רעד טימ טכַאמ - ערעב

 .רעטרע יד ףױא ךיז טײגעצ ןעמ .םענ

 !םה :קירעױרט -- קיווייל

 ...ןבעל ןַײמ ןיא לָאמ עטשרע סָאד - ערעב

 ,טגייו ליבסנַאמ ַא זַא ,ןעז טשינ ןָאק ךיא ,עֿפ -- הכלמ

  !צ"ע"עג .טרירעג -- גילעז

 .סױרַא םיא טימ טײג ןוא לּפעט סָאד טמענ - עמעטמ

 ןגַײוװש

 טצעל וצ טבַײלב ןןא רעליטש ןוא רעליטש טרעװ -- קיזייא

 .טיא ףױא םוא טּֿפָא ךיז טקוק ןעמ .טנַאה ןייז ףױא ןגיל קַױר

 .ּפָאק ןטימ טכַאמ ,טַײז סקיזַײא ןיא טייג ,ןַײרַאטמוק -- ןידלַאג

 ?סעּפע רע טגיל סָאװ ,אנ

 ,טגייועג טשרע טָאה רע -- הכלמ
 ןַײז ןוֿפ ,סָאװ ? טנייועג סעּפע רע טָאה סָאװ ?טנייוועג -- ןידלָאג

 ,קיזַײא ,וד .ןקיזַײא טקעוו ?טוָאלעגסיױא טינ רָאג ךיז טָאה עקנישַאמ

 רעוו .שַאלֿפנֿפנַארב יד טעזרעד .ףיוא-ייטש ?טנייוועג וטסָאה סָאװ

 ?ןעקנורטעג רע טָאה סָאד ?ןעקנורטעג סע טָאה

 -ענ ןסייהעג םיא ןעמ טָאה ,ןסעגעג טשינ ךָאנ טָאה רע -- הכלמ

 ,ןֿפנַארב לטיב ַא ןעמ

 וצ !עט .טרוּכישעגנָא טושּפ ,סע טסייה ,ךיז רע טָאה -- ןידלָאג

 לַײװ ,בוטש ןוֿפ ןבַײרטסױרַא טנָאקעג טשינ םיא ןעמ טָאה טשרע

 זַא ,טציא ןוא ,ענישַאמ לקיטש ַא רעביא טעקרָאּפעג ךיז טָאה וע

 ריזח ַא יװ טֿפיױזעגנָא ךיז רע טָאה ,ןטעברַא ןעמוקעג ןיוש זיא רע

 ,טגיל ןוא

 ּפָאק םעד בייה ַא טיג ,גתגעוַאב עזעוורענ ַא טכַאמ- קיזייא
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 .קירוצ קעווַא ךַײלג םיא טגייל ןוא

 ךיא ,ןֿפָאלש ךיז גייל ןוא םייהַא ייג ָאט ,רוּכיש טסיב -- ןידלָאג

 ?עמעט זיא ּוװ ,טשינ םירוּכיש ןייק ָאד ףרַאד

 ךיא סָאװ ,סעּכ ןיא טַײז ריא .ףיוא סַאזגנַאל ךיז טבייה -- קיזייא

 ?ענישַאמ עטירד ַא טכַארבעג טשינ ךַײא בָאה

 -ַאמ ענַײד טימ תורּפּכ ףיוא ךיד ףרַאד ךיא !דרעֿפ -- ןידלַאג

 ?וװ ,עמעט זיא ּוװ .ןעמַאזוצ סעניש

 ןַײז טכַארבעג םיא טָאה ןוא בַײװ ןַײז ןעוועג זיא ָאד -- הכלמ

 טשינ לָאז סע ,לּפעט סָאד ןגָארטעגסױרַא עמעט טָאה ,סעמרַאוװ

 | ,ןעדיא וצ ,ןרעוו טלַאק

 ענַײז טימ יװ ,ןָאט וצ סָאװ טשינ ןיוש יז טָאה רעמ -- ןידלַאג

 ...ךעלּפעט

 ריא טלָאװ ,ענישַאמ יד טכַארבעג ךַײא טלָאװ ךיא זַא -- קיזייא

 .ןעוועג סעּכ ןיא ױזַא טשינ

 ןַײרַאטמוק -- עמעט

 -רַא ןוא ןציז טסֿפרַאד וד ? ןיהּוװ ,םורַא וטסייג ןיהּוװ -- ןידלָאג

 טשינ טלַאה ךיא .ךעלּפעט ענַײז טימ ךיז ןקסֹוע טינ ןוא ןטעב

 ,םיתרשמ ןייק ןגעװטענַײז ןוֿפ

 טשינ יז בָאה ךיא :סעּכ םענעטלַאהעגנַײא סױק טימ -- קיזייא

 ,ןטעבעג

 טלַאק ךָאד טלָאװ סע .טרעיודעג רָאנ עלַײװ ַא ךָאד - עמעט

 ,לּפעט סָאד ןרָאװעג

 רָאג רעדָא עטלַאק ןסע געמ סע .טשינ ךיוא טונימ ַא -- ןידלָאג

 .ןטעברַא ןוא ןציז טסֿפרַאד וד .הגאד ןַײד טשינ זיא סָאד ,ןסע טשינ

 ?עקנישַאמ ןַײמ טריסערעטניא ךַײא טָאה קרַאטש ױזַא -- קיזייא

 ןַײד טימ תורּפּכ ףיא ךיד ףרַאד ךיא :ךיז טַײרשעצ -- ןידלַאג

 !ךימ טסײטשרַאֿפ .טגָאזעג לָאמ ןייא ןיוש ריד ךיא בָאה ,עקנישַאמ

 | ...ןיוש טסנָאק וד

 ?ןעירשעצ ױזַא ךיז וטסָאה סָאװ .ןַײרַאטלַײא - עקרַא

 ...טרוּכישעגנָא ךיז טָאה ,ןעמוקעג זיא -- ןידלַאג
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 ריא .לוטזעבעוו ןיא טנַאה רעד טימ קידנעוט ּפַאלק ַא - קיזיײא

 ,ךימ ריא טײטשרַאֿפ ,"טרוּכישעגנָא; םעד טימ ןרעהֿפױא ךימ טלָאז

 ?! טשינ יצ

 רעביא-ךןסַײר עלַא .לימ םענעֿפָא ןַא טימ ןייטש טבַײלב -- ןידלָאג

 ,טעברַא יד

 ןיא קרַאטש רָאג עקַאט ךָאד זיא רע ,עט ,עט ,עט -- עקרַא
 ,סעּכ

 ,ךיז ןרוּכישנָא ןגעוו ןדייר טשינ ריא טֿפרַאד רימ -- קיזייא

 .ןעקרַא רעַײא טגָאז סָאד

 !ץַאגיײש קיטש ,וד -- !םינּפ ףצוחמ תוזע וד -- ןידלָאג

 .ןענידלָאג םורַא-ןעלגניר -- ערעב ןוא לכימ

 ןקיזַײא ּפָאךטלַאה -- גילעז ןוא קיווייל
 ,ךָאד טסעז ,עטָאנ ,ףיואירעה -- לכימ

 .קיזַײא ,ךיד קַױרַאב ,ךיד קיורַאב -- קיווייל

 !ןדייר טשינ וטסֿפרַאד רימ ןגעוו -- עקרַא

 .ייע"ענ ,ךַא ,עקרַא -- ערעב

 ,ךיד קָיורַאב ,ךיד קַיורַאב :ןקיזַײא וצ -- קיוייל

 ןטעברַא טשינ רעמ רימ ַײב ןיוש טסעװ וד -- ןידלָאג

 טשרע וצ רימ טעװ ריא רעבָא .ןיוש סע טכַארט ךיא -- קיזייא

 .עקנישַאמ-סעצילטעּפ ןַײמ טימ סערּפ ןַײמ ןבעגקעװַא

 ןעמ לָאז סָאװ ,סָאװ :רעױא םוצ טנַאה יד ןָאטלעטש -- עקרַא
 ,לָאמ ַא ךָאנ רעביא-רזח ,טרעהעג טשינ בָאה ךיא ?ןבעגקעװַא ריד

 טימ סערּפ ןַײד רַאֿפ ?עקנישַאמ ןַײד טימ סערּפ ןַײד -- ןידלָאג

 ,טלעג טוג טלָאצַאב ריד ןעמ טָאה עקנישַאמ ןַײד

 .גנוגעווַאב ַא טכַאמ -- קיזייא

 .ּפָא םיא ןטלַאה -- גילעז ןוא קיווייל
 .קִיור ,קַיור -- גילעז

 ע ג ַײ ז !ןבעגקעװַא םיא ךיא לָאז סעקנישַאמ ענַײז -- ןידלַאג

 .ענַײד טשינ ,ענַײמ ייז ןענַײז ,טלָאצַאב ריד בָאה ךיא זַא .סע זיא

 -רעד עקידארומ יד !עקנישַאמ ן ַײי ז ,סערּפ ן ַײ ז -- עקרַא
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 -עג .טסנָאק וד סָאװ ,ןזיוװַאב טסָאה !קיטשּפָאק עסיורג ,ןעגנודניֿפ

 ..יגעט ַײרד ךיז טעקרָאּפעג ןוא טעקרָאּפ

 ?ערעסעב טסנָאק וד -- -- -- קיטשּפָאק עסיורג -- קיזייא

 ?זיא ּוװ עקנישַאמ עַײנ ןַײד רעבָא ...שששּפ -- עקרַא

 ןעלרעמש ףור ,עקשָאי ,ייג ?םיא טימ וטסדער סָאװ --- ןידלָאג

 ךיז ןצעז ,ןעמוק ןיוש ןָאק רע .קידייל זיא לוטש יד זַא ,םיא גָאז

 .ןדייר וצ גונעג ןַײז טעװ טָא --- .ןטעברַא
 .תונכה עמַאזגנַאל טכַאמ -- עקשָאי

 ןָא טבייה ןוא ?קער סָאד וצ ךיז טלּפענק ,ףױא-טייטש -- קיזייא

 ייֵל עקידנקַױרַאמ םיא יד ןוֿפ טײלגַאב ,ריט רעד וצ ןײיג סַאזגנַאל

 -סעצילטעפ רעד ףױא זָאל ַא ךיז רע טיג גנילצולפ .גילעז ןוא קיוװ

 א ךעלדנעפש ןעילֿפ סע זַא ,סיֿפ יד טימ יז טערט ןוא ענישַאמ

 ךיא ןָאק טציא ,ןייג ךיא ןָאק טציא :ַײברעד קידנדיירוצ ,ךעלדער

 ךייג

 ןטלַאהּפָא םיא קיו -- ערעב ,גילעז ,קיווייל

 !טֿפור טייג ,!יָאװָאדרָאג ַא טֿפור ,טייג -- ןידלָאג

 !יָאװָאדרָאג ַא ךָאנ ייג ,עיליה -- עקרַא

 ךיז טסַײר .ןייג ךיא ןָאק טציא .סיֿפ יד טימ ךָאנ טערט -- קיזייא

 .קיױר ךעלגעמ יו סױרַא טייג וא טנעה יד ןוֿפ סױרַא

 .ּפָא יז טלַאה ןעמ .םיא ךָאנ ךיז ןֿפרַאװ -- עקרַא ןּוא ןידלָאג

 .ןעמ לָאז ,יָאװָאדוָאג ַא ךָאנ ןייג ןעמ לָאז -- ןידלָאג

 רעטצנעפ ןיא ןַײרַא-טילֿפ ןייטש ַא !ריד ַאנ :ףױה ןוֿפ -- קיזיײיא

 ןיא ןעקרַא טֿפערט ןוא ןביוזע עלַא טכערבעצ טֿפַארק סיורג טימ

 "!ךַא; ןַא סױרַא ךיז טסַײר םלוע ןוֿפ .טַײז

 !טעגרהעג ךימ טָאה רע -- עקרַא

 !יָאװָאדרָאג ַא -- ןידלָאג
 גנַאהרָאפ

 1907 קרָאירינ

 ,(דנַאלסור ןשירַאצ ןיא) ןַאמ-ייצילָאּפ 1 |
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 ןעזייר םהרבַא

 טעברַא סָאװ .יורפ יד

 -עגֿפױרַא ינע טָאה הנותח *רעלעיציֿפָא, רעייז ךָאנ געט ייווצ

 "גַײרַא דוס ַא יװ םיא ןוא ןענַאמרעב ףיוא טנַאה עניילק ריא טגייל

 | :טָעקשושעג

 טַײרֿפַאב ךימ טסָאה וד סָאװ ,םעד רַאֿפ ריד קנַאד ךיא ---

 ,ּפָאש ןוֿפ

 .ןבעגעג שוק ןקרַאטש ַא םיא טָאה יז ןוא

 "עג רעטיצ ַא ךעלרעניא ןוא ךיז טמעשרַאֿפ יו טָאה ןַאמרעב

 קידנקירדוצ .,ןוא ןטלַאהַאב טײקנרױלרַאֿפ ןַײז רעבָא טָאה רע .ןָאט

 :טרעֿפטנעעג רעַײֿפ טימ רע טָאה ,ךעלנייוועג יו רעטסעֿפ ךיז וצ יז

 ,טשינ לָאמ ןייק ןיוש וטסעוװ ןטעברַא ! ינע ענייש ןַײמ ,ָא ---

 ןוא טנַאה רעד טימ ןרעטש םעד ןבירעג םעד ךָאנ טָאה רע

 "עגּפָא רעדיװ ינע םיא טָאה .רעמיצ ןרעביא ןעגנַאגעגכרוד ךיז

 : :ןעגנוזעצ שידניק ךיז ןוא טלעטש

 ַא יװ רָאנ ,לבַײװ ַא יװ טשינ רָאג טציא ךימ ליֿפ ךיא ---

 יװ ךימ גָארט ןוא ,ןַאמרעב ,ךימ םענ .ןליּפש ךיז ליװ סָאװ ,דניק

 | .עלעסּפעש ַא

 :טרעֿפטנעעג ןוא ךיז וצ טקירדעגוצ טסעֿפ יז טָאה ןַאמרעב

 -ּפעש ַא יװ ...סיוועג ...?ךיד ןגָארט עלעסּפעש ַא יװ --

 | ...םורַא ךימ םענ ,ונ ...עלעס

 .רעמיצ ןרעביא קירוצ-ןוא-ןיה ןגָארטעגמורַא ױזַא יז טָאה רע

 :ןֿפורעגסױא טגרָאזַאב טָאה יז ,ךעלדנע ,זיב

 ..י!רעװש ריד ןיב ךיא ,ןַאמרעב ---

 ײלַאב ַא יװ טּפַאכעגנָא ןַאמרעב ךיז טָאה --- !ןיינ ,ןיינ ---

 | ,.רעטקיד
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 ! ךָאנ ךימ גָארט ָאט --

 ענרעזעלג טימ לשייק ַא יװ ,קיטכיזרָאֿפ ןַאמרעב טָאה ךעלדנע
 ,טמעטָאעגּפָא ןוא דרע'רד ףיוא יז טזָאלעגּפָארַא ,רישעג

 שידניק ינע ךיז טָאה -- !ןעװעג רעש ,רעוש ...ע --
 ,םיא טימ טציירעג

 ...ןטעברַא ןייג זומ ךיא ...רעווש טינ ..,ןיינ --

 -עג שידניק ינע ךיז טָאה -- !ןילַא ךימ טסזָאל ...ןיוש --
 | ,טגָאלק

 ןרַאֿפ םיא קידנעמעננָא ,ןוא טסנרע ןרָאװעג יז זיא דלַאב רָאנ
 ;ןטעבעג ךיז יז טָאה ,קָאר ןוֿפ ץַאל

 ...?סיֿפָא ןיא ךָאװ ַא וטסמענ לֿפיװ ,ןַאמרעב --

 ךיז טכַאמעג ןַאמרעב טָאה -- ...!תוגאד ענַײד טשינ --
 .עגַארֿפ יד טרירָאנגיא רע יו

 ךיא ליוו טציא ...,ןגָאז רימ טסזומ וד ...! ןיינ ...ןיינ ---
 .טעשטשעיּפעג ךיז יז טָאה -- ...ןסיוו

 -רַאֿפ ַא טימ טקוקעגנָא יז ןַאמרעב טָאה -- ?סָאװוצ --

 ,קילב ןקיטכַאד

 יז טָאה -- !ןריֿפ וצ האצוה יד ױזַא יװ ,ןסיוו ליוו ךיא --

 ,טכַאלעג

 ,טלכיימשעגקירוצ ןַאמרעב טָאה -- !רעטיירב סָאװ ---

 רעדיוו ינע טָאה -- טסנידרַאֿפ וד לֿפיװ ,ןסיוו ליוו ךיא --

 ןיב -- טגָאזעג טשינ לָאמ ןייק ךָאנ רימ טסָאה וד -- טנָאמעג

 ךיא זומ טציא רעבָא ,טריסערעטניא טשינ ךימ סע טָאה טציא
  ?ָאיַא .ןסיוו סָאד

 ןוא ןגױא עסירג עריא טלעטשעגסיוא םיא ףיא טָאה יז

 .רעֿפטנע ןַא ףיֹוא טרַאוװעג

 יַאּפש םעד ןטלַאהעגנָא ןַאמרעב טָאה -- !דוס ַא זיא סע --

 .ןָאס ןקיס

 ןטעבעג ץלַא ינע ךיז טָאה -- !סיוא רימ גָאז ָאט --
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 ? גונעג !ךָאװ ַא רַאלָאד טרעדנוה --

 ..י!תמא םעד גָאז -- ןרָאװעג זייב ינע זיא ..,ונ --- ונ ---

 לָאז יז ידּכ ,טלכיימשעג ןַאמרעב טָאה -- ...טרעדנוה --

 .ץיוו ַא רָאנ זיא סע זַא ,ןעז

 טלטרעװעג ךיז קירוצ ינע טָאה -- ...רענגיל ַא טסיב --

 ? קיסַײרד ! תמא םעד גָאז --

 | !ןסיו טשינ טסרָאט ---

 טקידיײלַאב ךיז יז טָאה -- !ןסיװ זומ ךיא ןוא ליוו ךיא ---

 ןענייו םוצ יװ ךעלעּפיל יד טלעטשעגנָא ןוא

 -- ןרָאװעג טסנרע ןַאמרעב זיא -- !דניק ןייק טשינ ַײז --

 יגונעג ןוא ןבעל ַא ןכַאמ ןלעוו רימ ?לֿפיװ ןָא ךיד טייג סָאװ

 רע טָאה ,ןײגקעװַא ןרַאֿפ שוק ןקרַאטש ַא ריא קידנבעג ןוא

 : טקִיורַאב יז

 ,ןבעל ףרַאד ןעמ ןוא ...גונעג ןַײז טעװ ןדייב זדנוא רַאֿפ ---

 ךיא ןיב ריֿבג ןייק !עלינע ,טסײטשרַאֿפ וד ...ןָאק עמ ױזַא יו

 .רימ ןלעװ ןבעל רעבָא . .. טשינ

 ךיז רע טָאה דלַאב רָאנ ,ןײגוצקעװַא טיירגעג ךיז טָאה רע

 .ןבילבעג ןייטש זיא ןוא סעּפע טנָאמרעד

 -סױרַא רע טָאה -- ...טשינ טלעג ןייק ;ךיז טכַאד ,טסָאה --

 1 ,טלמרומעג

 רעבָא -- טלכיימשעג יז טָאה -- רעביא רימ זָאל ָאט --

 .י.!רעמ סָאװ

 -סױרַא טרָאד ןוֿפ ןוא שַאט ןיא ןעלבַארג ןעמונעג ךיז טָאה רע

 ...רַאלָאד ַא ןעמונעג

 יגע טָאה -- ...!טזָאלעגרעביא ריד וטסָאה לֿפיו ןוא ---

 | ,טגערֿפעג טגרָאזרַאֿפ

 יגונעג בָאה ךיא ...ןרַא טשינ ךיד לָאז רימ רַאֿפ ,ָא --

5 
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 ןַאמרעב .םישדח ןוא ןכָאװ ןטלַאהעגנָא דוס רעד טָאה ױזַא
 -ַאב רע סָאװ ,טלַאהעג םעניילק ןַײז טימ טקיטשעג ץלַא ךיז טָאה
 -ץג גנורעױדַאב טימ ןוא טסּוװרעד ךיז ץלַא טָאה יז זיב .טמוק
 ; טלמרומ

 ...!קיניוו ױזַא . ..קינייו ױזַא ,ןַאמרעב ,טסנידרַאֿפ ---

 ,ןרָאװעג רעכַאװש טינ ןוֿפרעד זיא םיא וצ ליֿפעג ריא רעבָא
 ךָאנ םיא ןומ יז זַא ,טכַאדעג ריא ךיז טָאה זַײװנטַײצ ,טרעקרַאֿפ
 ,םיא רַאֿפ סעּפע ןָאט וצ ןבירטעג ריא טָאה סע ןוא ןביל רעקרַאטש
 ...רֿבח ַא יװ םיא ןֿפלעהסױרַא

 :לרעטכעלעג ַא טימ ןָאטעג גָאז ַא יז טָאה לָאמ ןייא ןוא |

 ,ןטעברַא ןכיג ןיא ךָאד ייג ךיא ,ןַאמרעב ,טסייוו ---

 ןעמונעגנָא יז טָאה רע .דײרק יו סַאלב ןרָאװעג זיא ןַאמרעב
 :טגָאזעג ןוא טנעה עדייב רַאֿפ

 !ןטיײקשירַאנ ןייק טשינ דייר ---

 ,טכַאלעג רעדיוו יז טָאה -- !לטנַאמ ַא רימ ךַאמ ָאט ,ונ --

 -עג ןַאמרעב טָאה -- ...סיוועג ..,סיוועג ...לטנַאמ ַא --
 : ,טלמַאטש

 ןרעביא טעלגעג םיא טָאה ןוא ןרָאװעג טרירעג ינע זיא ָאד

 -י : ; ּפָאק
 ןיק טשינ רָאג ףרַאד ךיא ...סַאּפש ַא טכַאמעג בָאה ךיא --

 בָאה ךיא ...טוג ץנַאג ךָאנ זיא רעקירָאיַארַאֿפ רעד ...לטנַאמ
 ,ליו ךיא ...לסיב ַא ןֿפלעה ריד ,טעברַא ןייג טלָאװעג טַאלג
 .ןעורּפָא ךיז טסלָאז וד

 טקרעמַאב לָאמ עטשרע סָאד ןוא טקוקעגנָא יז טָאה ןַאמרעב
 -עג שוק ַא ,ןעמונעגמורַא יז טָאה רע .רעיורט ַא ןגיוא עריא ןיא
 | | | ; טגָאזעג ןוא ןָאט

 רעבָא ,םערָא יו טעמּכ ,ךַײר טשינ עקַאט ןיב ךיא ,ינע --
 ,..טלעֿפ ריד סָאװ ,רָאנ רימ גָאז וד .ןָאט ץלַא ךיא לעװ ריד רַאֿפ

 יו ןעמונעג ךיז ינע טָאה -- ...טלעֿפ רימ ...טלעֿפ רימ ---
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 רימ .וד רַאנ -- טכַאלעצ ךיז ךיז טָאה דלַאב רעבָא ,ןענָאמרעד

 ..י רַאלָאד ירד רַאֿפ ךיש רַאּפ ַא רעסיוא ...טשינ רָאג טלעֿפ

 . ..טלמַאטשעג ןַאמרעב טָאה --- ...ססיוועג . ..רַאלָאד ַײרד ---

 ,סעּפע טסניימ וד ...טסײטשרַאֿפ ...ךיש ןֿפױק ףרַאד ךיא --

 ...ערעַײא יװ ןענַײז ךיש ערעזדנוא זַא

 -ַאל ןוא לוטש ַא ףיוא סוֿפ ריא טלעטשעגקעװַא טָאה יז ןוא |

 ...ןזיוועג םיא קידנכ

 טָאה -- ...לסיב ַא טמירקעגסיוא ןסַאצּפָא יד ,טסייה'ס ---

 .טמורבעגסױרַא ,רעטקידלושַאב ַא יװ ,ליטש ןַאמרעב

 םיא ינע טָאה -- ...טוג ךָאנ ייז ןענַײז ױזַא . ...יאדווַא ---

 ...ןגָארט ןוא ןגָארט ךָאנ ייז ןָאק ךיא . ..טקַיורַאב

 ןרָאװעג טקידיײלַאב ןַאמרעב זיא --- ...ןגָארט ןוא ןגָארט ---

 ...?גנַאל ךָאנ ןגָארט ייז טסלָאז וד .,ןעד גָאז ךיא --- ןָאט ריא ןוֿפ

 ןָאק עמ רעבָא ,טמירקעגסיוא עלעסיב ַא זיא סע זַא ,רָאנ ןיימ ךיא

 טרעטסַײגַאב םעצולּפ ךיז רע טָאה -- !עַײנ יאדװַא . ..עַײנ ןֿפױק

 עדייב ןעייג רימ ןוא טלַאהעג סָאד ּפָא ךיא םענ ןגרָאמרעביא ---

 ,ךיש ריד ןֿפױק

 טָאה עמ ןוא רעטשרע רעד ןעוועג זיא ןגרָאמ-רעביא רעבָא

 ,..טלעג-הריד ןלָאצַאב טזומעג

* 

 יז .סיֿפָא ןוֿפ קידנעמוק ,ןַאמרעב טָאה םורַא געט ייווצ ןיא

 .גנוטַײצ ַא רעביא טֿפיטרַאֿפ ןֿפָארטעג

 טָאה -- ...?טֿפױקעג גנוטַײצ יד גנילצולּפ וטסָאה סָאװ ---

 ,טליֿפעגרָאֿפ סעּפע רע

 טרעֿפטנעעג ינע טָאה -- ...טכוזעג סעּפע ָאד בָאה ךיא --

 .ןָאטעג לכיימש ַא ןוא
 טלציוועג ךיז ךאמרעב טָאה - -- ? טציא ןעד ָאד וטסכוז סָאװ ---

 .ןיוש ךָאד וטסָאה ןַאמ ַא --
 ןענַײז ָאד ,םינתח ןייק ָאטשינ זיא גנוטַײצ רעד ןיא ,ָאנ ---
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 ףיוא ןזיוועגנָא םיא טָאה ינע ןוא -- !לטעצ ַא טסעז .רעּפעש ָאד

 ...?טגנַאלרַאֿפ, טימ ןטַײז עטקנוטעגנַײא ייווצ

 טכַאמעג ןַאמרעב ךיז טָאה -- ?ןַא ריד סע טייג סָאװ זיא ---

 ,קידנסיוו טשינ

 טשינ טכַאמעג ךיז קירוצ ינע טָאה -- ...טנַאסערעטניא ---

 ןַײמ ַײב ...ָאד זיא סע טעברַא לֿפיװ ,ןַאמרעב ,עז --- קידנסיוװ

 ...טלעג ךס ַא ןענידרַאֿפ ןָאק עמ .יזיב רעייז טנַײה זיא ךַאֿפ

 סָאד וטסֿפרַאד סָאװ ףיוא, ןגערֿפ טלָאװעג טָאה ןַאמרעב

 רָאנ טעװ סָאד זַא ,טנָאמרעד ךיז רע טָאה דלַאב רָאנ ,2? טלעג

 טָאה רע ןוא ,לטנַאמ ַא ןגעוו ןוא ךיש ןגעוו עגַארֿפ יד ןקעװֿפױא

 .סעגַארֿפ ןלעטש ןוֿפ ןטלַאהעגּפָא ךיז

 -עג רעטעּפש רעדָא רעִירֿפ טעװ ינע זַא ,טליֿפרעד טָאה רע

 טעװ רע זַא ,הלועּפ יד זיא סָאװ ָאט ,ּפָאש ןיא ןייג וצ ןַײז ןעגנוווצ

 ,ןטלַאהּפָא יז ןוא שירַאנ ןכַאמ ךיז

 ךיז טָאה רע .ןיילק ןוא ןגָאלשעגרעדינ טליֿפרעד ךיז טָאה רע

 ינע .טנַאװ ַא ףיוא םוטש טקוקעג ןֹוא שיט םַײב טצעזעגקעװַא

 סעּפע טלָאװעג םיא טָאה יז ;טײקנגָאלשרעד ןַײז טקרעמַאב טָאה

 .טנידעג טשינ גנוצ יד טָאה ריא ךיוא רעבָא ,ןטסיירט ,ןגָאז

* 

 ירֿפרעדניא עלַא ןעגנַאגעג ןיוש ינע זיא םורַא ךָאוװ ַא ןיא

 | .טעברַא רעד וצ

 קידנגיל ןֿפָארטעג יז ןַאמרעב טָאה ,םיײהַא סיֿפָא ןוֿפ קידנעמוק

 ,טעב ןיא

 וצ יז טומ ןענוֿפעג םיוק רע טָאה -- ...דימ טסיב --

 . ..ןגערֿפ

 -רַאֿפ ןוא טמעשרַאֿפ יו ,ליטש יז טָאה -- ...עלעסיב ַא --

 ,טרעֿפטנעעג ,טקידלוש

 ןקירד ןוא טעב ןֿפױא ריא וצ ןלַאֿפוצ טלָאװעג טָאה ןַאמרעב

 ןקיזָאד ןיא ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,טכַאנ עטשרע יד .,ןַאד יוו ,ךיז וצ
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 .הנותח רעלעיציֿפָא רעד ךָאנ ןגרָאמ ףיוא ןבילקעגנַײרַא רעמיצ
 טסָאה וד, :ּפָאק ןיא ןֿפָאלעגכרוד קנַאדעג ַא םיֹא זיא דלַאב רעבָא
 -- ריד טשינ טרעהעג יז ...טשינ טכער ןייק טציא ריא ףיוא
 *!ו טעברַא יז

 ןֿפױא .ךיז ןצעזװצקעװַא טומ זיולב ךיז ןיא ןענוֿפעג טָאה רע
 ַא ,רעבָא יז ...םינּפ סָאד ריא ןָאט טעלג ַא ןוא טעב ןוֿפ גערב
 טָאה רע ןוא טקוקעגנָא םיא קילב ןקידנטעב ַא טימ טָאה ,עדימ
 רע טָאה --- ?טעברַא סָאװ ,ױרֿפ ַא; .ןעמונעגקעװַא ךַײלג טנַאה יד
 "...צביל רַאֿפ טשינ זיא -- טציירעג ןיילַא ךיז

 רע ןוא ןרעטנומוצֿפױא יז טוװורּפעג רעדיוו ךָאד ךיז טָאה רע
 7 :טדנעוװעג ךייוו ךיז טָאה

 ,ןטעברַא וצ ףיוא רעה ,ךיד טעב ךיא -- ?רעווש זיא ריד --
 ןבעג הצע ןַא ךיז טעװ עמ

 םיא טָאה ,ןגױא יד ןבירעגסיוא ,טצעזעגֿפױא ךיז טָאה ינע
 טליֿפרעד ךיז טָאה רע .ןבעגעג לכיימש ןעמוטש ַא ןוא טקוקעגנָא
 -רעדיעביל ןַײז ןכַאמ לָאמ עטשרע סָאד טייג סָאװ ,עלעגנִיי ַא יו
 ןינע וצ טציא טָאה רע .טשינ רעטרעוו ןייק טניֿפעג ןוא גנורעלק
 יז טָאה רע ןעװ ,לָאמ עטשרע סָאד רָאג יװ ליֿפעג ַא טַאהעג
 ,עביל ַא ןוא עדמערֿפ ַא -- טנגעגַאב

 ןעגנונעֿפָאה עקיטכיל טימ לוֿפ ןעוועג רע זיא טלָאמעד רעבָא
 -לָאג ןגָאװצ ריא טעװ רע ,גלָאֿפרעד ןבָאה ריא ַײב טעו רע ---
 טשינ רע זיא טציא רעבָא ,ןביילג ץלַא םיא טעװ יז ןוא ןקילג ענעד
 :וצ ריא גָאװצ ןייא ,ריא ןגָאװצסױרַא טרָאװ טוג ןייא דנַאטש ןיא
 ךיא טביילג ןילַא רע ןוא ןביילג טשינ םיא טעװ יז -- ןכַאמ
 טָאה -- טעברַא רעד ןוֿפ יז ןעַײרֿפַאב :עטסקיטכיװ סָאד .טשינ
 !טליֿפרעד טשינ ריא וצ ןטכילֿפ ענַײז טָאה רע .טנָאקעג טשינ רע

 -טגוצ ךיז ןוא טעב ןוֿפ קעװַא קיטנעהּפָא ןוא םוטש זיא רע
 -ץעדנא רעד ַײב ןענַאטשעג זיא סָאװ ,עקטעזָאק רעד ףיוא טרַאּפש
 ,טנַאװ רער

 -רַא ןייש ,דמערֿפ ַא ןגעלעג זיא ,רעביאנגעק ,טעב ןיא ,טרָאד

/ 
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 :טביילג רע רעבָא .ביל רעייז טָאה ןַאמרעב עכלעוו ,לדיימ-טעב

 .ןרָאװעג ןענורעצ ןענַײז סעיזוליא יד .ןעניוועג יז לָאז רע זַא ,טשינ

 סָאװ ?עביל ןיא ריא טציא ךיז רע טרעלקרעד עשז ױזַא יו

 ?ןעמוקַאב ביל קירוצ םיא לָאז יז ךיוא זַא ,ןגָאז ריא רע לָאז

 ױזַא יו ,רענעלּפ ןוא ןגעוו ענעדײשרַאֿפ טכוזעג טָאה רע ןוא

 ןיא טעברַא רעד ןוֿפ טציא ּפָא ךיז טור סָאװ ,לדיימ עקיזָאד סָאד

 | ..יױרֿפ ןַײז ןרעוו קירוצ לָאז ,ּפָאש

 ןיא ןוא ןריּפַאּפ יד ןיא טנָאמרעד רעבָא ךיז רע טָאה דלַאב

 םיא טָאה סָאד .טנַאה ריא ףיױא טגָארט יז סָאװ ,עלעגניר םעד

 קינייו טָאה ןיילַא סָאד זַא ,סייוו רע ,תמא .טןמ ןבעגעגוצ לסיב ַא

 יָאמ ןקיזָאד םעד ןיא רעבָא ,ןטלַאהוצוצ ױרֿפ עקיטנַײה יד טֿפַארק

 טּפַאכעגנָא םעד ןיא ךיוא ךיז רע טָאה גנולֿפײװצרַאֿפ ןוֿפ טנעמ

  .י-ןעװעטַאר וצ ךיז םעד טימ טכוזעג ןוא

 -עגוצ רעדיוו זיא ןוא עקטעזָאק ןוֿפ ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה רע

 טנַאה רעטכער רעד רַאֿפ ןעמונעגנָא יז טָאה רע .ןינע וצ ןעגנַאג

 טָאה ,סָאד קידנעניֿפעג טשינ .רעגניֿפ ריא ףיוא טכוזעג סעּפע ןוא

 :ןָאטעג גערֿפ ַא קערש טימ רע

 ...?ןרױלרַאֿפ ...עלעגניר סָאד זיא ּוװ ,ינע ---

 :טרעֿפטנעעג ןוא ןָאטעג ץענעג ַא טָאה ינע

 עמ ...?עלעגניר סָאד ןגָארט ךיא לָאז ּפָאש ןיא ,טסליװ ---

 ? לבַײװ ַא ןיב ךיא זַא ,ןסיוו אקווד זומ

 םענעגנווצעג ַא יז טָאה ,טײקנרױלרַאֿפ ןַײז קידנקרעמַאב ןוא

 | :ןבעגעגוצ ןוא ןָאטעג לכיימש

 ...ןרָאװעג לדיימ ַא קירוצ ךיא ןיב ּפָאש ןיא ---

 םיא טָאה םינּפ סָאד רעבָא ,טלכיימשעג קירוצ טָאה ןַאמרעב

 ' ,הּפרח רַאֿפ טנערבעג
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 םכילע םולש

 םיריוטקָאד
 גָאלַאיד

 רעטקָאד רעד ץעגרע ָאד טציז ּוװ ,רעטעֿפ ,טינ ריא טסייוו ---

 וי י ? טױרקלעקניֿפנַײֿפ

 ...בלֿפניֿפנַײֿפ ןֿפורעגנָא םיא ריא טָאה ױזַא יו ַאה --

 : .טױרקלעקניֿפנַײֿפ ---

 ...טױרקלעקניֿפנַײֿפ !טדער עשז ױזַא ? טױרקלעקניֿפנַײֿפ ---

 אקווד עקַאט טֿפרַאד ריא ,עשז סָאװ ...ןעמָאנ רעכעלטנעק ַא סעּפע

 ? ךיוא רעטקָאד רעדנַא ןַא השקשינ זיא'ס יצ : ענמערּפענ ,םיא-נדוצ

 ָאד טָא .הרוחס עקיזָאד יד גונעג ,ערה-ןיע .ןייק ,זדנוא ַײב ןַארַאֿפ

 רעתמא ןַא רענייא ; םירױטקָאד ייווצ ,רעטקָאד ַא ךיוא טציז ןגעקַא

 יד דלַאב עקַאט ןוא .רעטקָאדנייצ ַא רערעדנַא רעד ןוא רעטקָאד

 .רענַײֿפ ץנַאג ַא ,רעטקָאד ַא ךיוא טציז טרָאד טָא ,בוטש עטירד

 ןוֿפ גנַאל טשינ ,רעטקָאד רעקשטיגנוי ַא רָאג ךָאנ וליֿפַא ,רעטקָאד

 .יעקיטקַארּפ עשּפיה ַא ןיוש טָאה רע ,השקשינ רָאנ ,עקירבַאֿפ רעד

 רעד םערָאװ ,עקיטקַארּפ ןייש םירױטקָאד עלַא זדנוא ַײב ןבָאה סע

 . טָאה ,ױזַא יװ ...טקנערק ,ערה-ןיע ןייק ,ךימ ריא טײטשרַאֿפ ,םלוע

 ... ךיֿפנַײֿפניֿפ 1 ןרעַײא רעטקָאד םעד ,םיא ןעמ טֿפור ,טגָאזעג ריא

 ..יי ךיז חוּכמ טינ ןבָאה םיא וצ ףרַאד ךיא .טױרקלעקניֿפנַײֿפ ---

 '? ריא טעז -- ןיהַא ךַײלג טייג ָאט ? בַײװ רעַײא בילוצ רָאנ ---

 ןַא רעטקָאד ַא ,טסייה סָאד .רעטקָאד רעשרעבַײװ ַא טציז טרָאד

 ...ןתַאלוח יד ףיוא רָאנ ןוא ,רעטקָאד ַא הירב ַא ,טגָאז עמ .רָאשוקַא

 . ןיוש זיא'ס !ךייש טינ ךָאד זיא ,טסילַאיצעּפס ַא טסעומש עמ זַא

 ,טגנידַאבמוא ,שרעדנַא טשינ 1
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 טסָאנלַאיצעּפס רעדעי ףיוא זַא םוטעמוא טריֿפעגנַײא ױזַא טנַײה
 -ןוא-גנול ףיוא ,רעטקָאד ַא רעכַײב ףיוא : רעטקָאד רעדנוזַאב ַא זיא
 ,רעטקָאד ַא ןוורענ ףיוא ,רעטקָאד ַא ןגיוא ףיוא ,רעטקָאד ַא סרעבעל
 ,דניצַא טלייה עמ סָאװ ,ןלייה סָאד טנַײה .. .רעטקָאד ַא רעדניק ףיוא
 ,תואוֿפר טסּוװעג ןעמ טָאה לָאמַא .לָאמַא סָאװ סָאד טשינ ךיוא זיא
 ןרָאװעג זיא טנַײה ;רעטַײרק ערעטיב ,סעקשָארּפ ,ןליּפ ,ןטּפעצער
 עטושּפ ,רעדעב טימ ,שזַאסַאמ טימ ,שינעבַײר טימ סענישַאמ עדָאמ ַא
 ןוא ,סרעדעב ןרָאװעג טנַײה ןענַײז ןיילַא םיריוטקָאד יד --- רעדעב
 ףיוא ...טֿפעשעג עטסעב סָאד סע זיא טנַײה זַא ,הרֿבס ַא רָאג זיא'ס
 טגערֿפ ריא סָאװ ,רעטקָאד רעד ,רע זיא טסָאנלַאיצעּפס ַא רַאֿפ סָאװ
 ?דָיי ַא ? רע זיא סָאװ ? םיא ףיוא ךָאנ ךיז

 ...ןעמָאנ ןכָאנ ךָאד טרעה ריא ? יוג ַא ?ןעד סָאװ .דִיי ַא --
 | ...טױױרקלעקניֿפנַײֿפ

 ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ָאי ,ונ !טגָאזעג ריא טָאה טױרקלעקניֿפנַײֿפ ---
 ןענַײז זדנוא יב .דִיי ַא רע זיא ,טױרקלעקניֿפנַײֿפ דלַאב יוװ ,דִיי ַא
 -ייא ,דִיי ַא וליֿפַא שטָאכ .םיריוטקָאד עשידִיי ןטסניימ םוצ עלַא
 ןשִיױג ַא ביל טָאה דיי ַא :רעטקָאד ןשַיױג ַא ביל טָאה ,ךעלטנעג
 יד זיא דיי ַא ...רערעל ןשיױג ַא ןוא טיילק עשייוג ַא ,טַאקָאװדַא
 ,םיא ןעמ טֿפור ,טגָאזעג ריא טָאה ,ױזַא יו זיא ....יוג ַא ךָאנ הרּפּכ
 ? רעֿפַײֿפ ?ןרעַײא רעטקָאד םעד

 םיא וצ ףרַאד ךיא ...טױרקלעקניֿפנַײֿפ רָאנ ,רעֿפַײֿפ טינ --
 ..,שרעדנַא סעּפע חוּכמ ןבָאה

 -רַאֿפ ךיא ?ןטלַאה הצע ןַא ?אמּתסמ וויזירּפ ןחוּכמ !ַאהַא ---
 !ףודיש ַא חוּכמ רָאג רשֿפא יצ ...?ןיינ !סָאװ ...!ןיוש ייטש
 ,ךיז ןלייה טינ זַא ?ןעד סָאװ !וטסרעה ?ןֿפָארטעג בָאה ךיא ,ָאיַא
 ...ךודיש ַא אמּתסמ זיא ,וויזירּפ ןייק טינ ןוא ,בַײװ ןייק טינ ןוא
 ףיוא .,.טרָאד רע טסייה ױזַא יו .. .רעַײא ריא טֿפרַאד ,ױזַא ביוא
 ,רעטקָאד ןרעסעב ַא ךס ַא ןזַײװנָא ךַײא לעװ ךיא .תורּפכ ? עשטשיט

 .טנזיוט (שיסור ןופ טיירדראפ) ?
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 ,םערָאװ ...?ןעמ טיג לֿפיװ ? טלַאה רענעי סָאװ ַײב ,ךיז טדנעוו סע

 .רָאג וליֿפַא ןוא ןדנ רעמ ץלַא ,עקיטקַארּפ רעמ סָאװ ,ךעלטנייוועג

 עקיטנַײה םערָאװ ,ןלָאצַאב ןֿפרַאד ךיוא ריא טעוװ ,עקיטקַארּפ ןָא

 ,טעטיסרעווינוא ןיא רָאנ זיא רע יבא ,לטנעדוטס עדַאיל ַא ןטַײצ

 5 ןברַאק טנזיוט סקעזףניֿפ רַאֿפ יו רעקיצניװ ןיוש םיא ריא טעוו

 ַא ןַײז געמ רע ,רעטקָאד רעקיטרַאֿפ ַא טרֿפב טנַײה .,ןֿפױק טשינ

 ?רענעי טניימ סָאװ ,טַארוקַא רימ טגָאז ריא !עטַאמשבש עטַאמש

 ןיא רָאג טָאה ריא ...!סָאד טינ --- ?סָאװ ךיא סייוו ,ןיינ --

 | ...תועט ַא ןצנַאג

 ךיא סָאװ טרעה ריא ? ןרַאּפשרעביא ןלעוװו ריא טלָאז יַאמל ---

 -עגנָא םיא רַאֿפ סָאד זיא ,ןלָאצַאב טוג ןָאק רענעי ביוא ! ךַײא גָאז

 זיא רע !רָאסעֿפָארּפ ַא ,רעטקָאד ַא לָאמ ןייא ןיוש זיא סָאד .ןטסָאמ

 ןוא ,ןייצ ףיוא ןוא ,ןוורענ ףיוא ןוא ,רעכַײב ףיוא : גנידצלַא ףיוא

 םיא ןוֿפ ןטלַאה רעבַײװ ןוא ,סעיצַארעּפָא ףיוא ןוא ,רעדניק ףיוא

 ,שטַאגנוי רענַײֿפ ַא רעייז עקַאט זיא רע םערָאװ ,ואולמו םלוע ןַא רָאג

 זיא וצרעד ןוא !+*ענישטשוַאמ,ַא ,רעכיוה ַא ,ךימ ריא טײטשרַאֿפ

 זַא !הֿבהל-שא -- רע טָאה קסיּפ ַא ןוא !ךיוא טסינויצ ַא ךָאנ רע
 !ךייש טינ ךָאד זיא ,רעטקָאד ַא עקצַאצ ַא טסעומש עמ

 ,..רָאג ףרַאד ךיא זַא ,ךַײא ךָאד גָאז ךיא ! ןיינ --

 ?תויׂשעמ ריא טלייצרעד עשז סָאװ !טדער עשז ױזַא ?ַאה ---

 ?לרעיומ סַײװ ַא טרָאד ןָא טעז ריא

 ?טױרקלעקניֿפַײֿפ טציז טרָאד זיא ?ונ --

 -ָאלָאט ריאמ טציז טרָאד ,טױרקלעקניֿפנַײֿפ טינ טציז טרָאד ---

 ; ארונהו רובגה לודגה ןצבק ַא לָאמַא ןעוועג ,ריֿבג ַא דִיי ַא .סווָאנישט

 רע טָאה .ןרָאװעג טגָאזעג ןדייב זדנוא ףיוא ,ןדָאש ןַײז ץוח ,דניצַא

 ,טֿפלעה טָאג זַא רָאנ .טיױט רעד יו סואימ יז זיא ,לרעטכעט ַא

 ןצֿפוֿפ ןעצ ַא טימ םינּפ סָאד ןעמ טרימשרַאֿפ ,סָאװ טימ ָאד זיא'ס

 ַא ןתח ַא ןעגנערבּפָארַא ריא ךיז טניגרַאֿפ עמ ןוא ןברַאק טנזיוט

 ,ןױשרַאּפסנַאמ (טיירדראפ) * -- ,לבור 5
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 ןיא רע טָאה טקידנעעג ,טסייה סָאד .וועיֵק עמַאס ןוֿפ שזַא רעטקָאד

 ...ןַאמוא ןוֿפ ,רענַאמוא ןַא רָאג רע זיא ןיילַא ,וועיק

 !רימ סע ריא טלייצרעד סָאװ ןגעקַא ---

 ...ףיוא ךָאנ ךיז טגערֿפ ריא סָאװ םעד ןגעקַא --

 לַײװ ,טינ ךיא גערֿפ סָאד ? טױרקלעקניֿפנַײֿפ רעטקָאד ןֿפױא ---

 רעטקָאד רעד לַײוװ רָאנ ,רעטקָאד ַא טימ ןָאט ךודיש ַא ףרַאד ךיא

 | ,..זיא טױרקלעקניֿפנַײֿפ

 ,טניימעג בָאה ךיא ןוא !ןגָאז טנָאקעג דלַאב ךָאד ריא טָאה --

 ַאי זיא'ס זַא ,סיוא עשז-טרעה !ךודיש ַא ןגעוו ךיז טלדנַאה ָאד זַא

 -רָאנ -- טסילַאיצעּפס ַא ךיא בָאה ...רעיוא סָאד רעהַא טיג ,ױזַא

 ...טעניבַאק ַא טנֿפעעג גנַאל טינ ...סױרַא לדָאנ רעד ןוֿפ סָאװ

 ֿבשיימ ךיז רע טָאה ,השורי ןברַאק טנזיוט עכעלטע טּפַאכעג טָאה רע

 .ןישַאמ ַא ןיא טקָארבעגנַײרַא טלעג עצנַאג סָאד טָאה ןוא ןעוועג

 -רעד עקיטקַארּפ ןייק .ןישַאמ רעד ךָאנ דנַאלסיױוא ןייק ןרָאֿפעג ןיילַא

 ּוװ טימ הגַאד ַאזַא ןבָאה ןיוש לָאז ךיא רָאנ ,טינ ךָאנ רע טָאה לַײװ

 !עקיטקַארּפ ןַײז טימ הגַאד ַא בָאה ךיא יו תבש ףיוא ןעמ טמענ

 ריא טעװ טָא ,עקיטקַארּפ עטסעב יד ןבָאה טעװ רע ,טינ ךיז טגרָאז

 ןבָאה ,ןטײקֿפַאלש עקיזָאד יד ףיוא סָאװ ,םיריױטקָאד יד םערָאװ .ןעז

 טּפַאכ סָאװ ,רָאנ-עז ...!ןטסילַאיצעּפס !עקיטקַארּפ עטסנעש יד עלַא

 ךַײא בָאה ךיא !עלַײװ ַא טייטש ? ריא טֿפױלטנַא סָאװ ? ױזַא ךיז ריא

 ...םיריױטקָאד רָאּפ ַא ךָאנ בָאה ךיא ...טקידנעעג טינ ךָאנ

 -קָאד ערעַײא טימ ור וצ ךימ טזָאל !ןליוװ סטָאג ןיא ,רעבָא ---

 -קָאד ןייק טינ ףרַאד ךיא ?טּפעלקעגנָא ךיז ריא טָאה סָאװ !םיריוט

 ךיא .ךודיש ןייק טינ ףרַאד ךיא .וויזירּפ ןייק טינ ףרַאד ךיא .רעט

 -שַאקירּפ ַא יו רעמ טינ ןיב ךיא -- טסילַאיצעּפס ןייק טינ ףרַאד

 חוּכמ רָאג טױרקלעקניֿפנַײֿפ רעטקָאד םוצ ןבָאה ףרַאד ךיא .5 קישט

 רַאֿפ רעטניוו ןצנַאג ןרַאֿפ םיא ןוֿפ זדנוא טמוק עס :שרעדנַא סעּפע

 | ...ץלָאה

 ,רעטלעטשעגנָא ,תרשמ *
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 ! לסיב ַא ןעזעג ! תומולח עטסיוו עזייב עלַא .. .!? ץלָאה רַאֿפ --

 -ןיֿפנַײֿפ : קידָאּפס ַא םיא טיירד ןוא ןדִיי ןדמערֿפדליװ ַא טּפַאטרעד

 רָאג טֿפױל רשֿפא ?טינ טַײצ ןייק רענעי טָאה רשֿפא !טיורקלעק

 ךיא ? תבש ֿברע זיא'ס -- לברעק ַא ןעמ טנידרַאֿפ ּווװ ,ןכוז רענעי

 דִיי ַא ןַײז טֿפרַאד ריא זַא ,ריא טרעה ,טנעקרעד דלַאב רעבָא בָאה

 יד טָא !רעטלע רעד ףיוא ןקילגַאב ױזַא ךימ לָאז טָאג ,ץלָאה ןוֿפ

 ...!וֿפט -- ןדִיי ענרעצליה
112 : 

 ןיווַאסַאל .ל

 יבַאקַאשזד רייד רענדָאמ רעד

 ,ּפערט יד ןוֿפ טזָאלעגּפָארַא ךעלעמַאּפ ךיז טָאה יבָאקַאשזד ר"ד

 טימ ןרָאװעג קיטרַאֿפ טרָאד טשרע זיא רע .ךַאד ןוֿפ ןריֿפ סָאװ

 ךרוד ,סענורַאּפש ןוא ןטלַאּפש עטרַאּפשעגנַײא יד ןיא עלָאמס ןסיג

 -ֿפיױא ,דימ ןעוועג זיא רע .ןעגנורדעגנַײרַא זיא ןגער רעד עכלעוו

 .-רַאֿפ ,ענערָאֿפעצ ,םיא ףיוא רעדיילק יד .,ןגָארטעצ ןוא טגערעג

 טָאה ייז ןיא שטנעמ רעד זַא ,דשח ןדעי ןבירטעג ןבָאה ,עטקעלֿפ

 ןיצידעמ יוװ עיסעֿפָארּפ רעלעדייא ַאזַא טימ תוכַײש יַא סעּפע

 ,רעטלע ןַײז תמחמ ,רעטקָאד רעד טָאה ,טגָאזעג תמא םעד

 טָאה טַײצ עַײרֿפ ןַײז .טריציטקַארּפ טשינ טַײצ ערעגנעל ַא ןיוש

 םענוֿפ ןוא ,םינינע עשלהק וצ ןוא קעטָאילביב ןַײז ןבעגעגּפָא רע

 -טוג ךיז ןעמ טָאה -- שרעדנַא סעּפע ןוֿפ יו רעמ רשֿפא ןטצעל

 ןוא ןגיובעג ןקור ןַײז זיא -- ןובשח ןַײז ףיוא טהמכחעג קיטומ

 6 א ,רעקידלקָאש ַא גנַאג ןַײז

 ןטרַאוװ סרעכוזַאב עכעלטע טעניבַאק ןיא ךיז ַײב קידנעעזרעד

 -ױױרַאֿפ טָאה רע .ןרָאװעג טשַארעגרעביא טשינ רע זיא ,םיא ףיוא

 רע יװ ,לוטש גערב ַא ףיוא טצעזעגוצ ךיז ןוא רַאגיצ ַא טרעכ
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 ןעמ זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה דלַאב .ןעוועג טסַאג רעד ָאד טלָאװ

 ןיא ןלוש-רעדניק עשידִיי יד רַאֿפ ףליה ןטעב םיא וצ ןעמוקעג זיא

 .טָאטש

 :טרעזייבעצ קרַאטש ךיז טָאה יבָאקַאשזד ר"ד

 עַײנ ןייק ןענוֿפעג טשינ ץלַא ךָאנ טָאה ריא ,עשזיסָאװ -

 -- הגנעט עטלַא ןַא ענַײז טלעטשעגסױרַא רע טָאה --- ?ןסערדַא

 ...א ךיא ןיב סָאװ ?רימ ףיוא טצעזעגנָא עלַא ךיז ריא טָאה סָאװ

 ןַײז ןיא ןעזעגסיוא טָאה רע .טקידנערַאֿפ טשינ טָאה רע -- ...ַא

 ןבָאה סרעכוזַאב יד ,ןֿפלָאהַאבמוא ןוא קידכעבענ ךוליה ןקיטציא

 .ריט רעד וצ טזָאלעג ךיז ןוא ןבױהעגֿפױא ליטש ךיז

 סעװַאטקָא עכעלטע ףיוא ףױרַא זיא רעזייבעג סרעטקָאד םעד

 : רעכעה

 ױזַא טָא ?ַאה ,ןטערטוצּפָא ןמוזמוךכומ ןיוש טַײז ריא --

 -- ?ַאה ,ךוניח ןשידִיי םעד ןצרַאה םוצ ךיז ריא טמענ קרַאטש

 ןבעגעגוצ דלַאב טָאה ןוא ,לבמיצ ןֿפױא ןָאטעג ּפַאכ ַא ייז רע טָאה

 .י.ךוניח רעַײא ,עקַאט רע טָאה םינּפ ַאזַא -- קזוח םענעֿפָא טימ

 "עי רָאנ ,ןדנעװנַײא סעּפע טלָאװעג טָאה טסעג יד ןוֿפ רענייא

 ןעמונעג ךיז טָאה רע .טרעהעגוצ טשינ רעמ ןיוש ךיז טָאה רענ

 טגנַאלרעד םיא רע טָאה םורַא טונימ ַא ןיא .שיטבַײרש םַײב ןקסע

 -ךעליורג ענַײז .טרָא ןַײז וצ טרעקעגקירוצ ךיז טָאה ןוא קעשט ַא

 ןוֿפ ןרעֿפיצ ךעלקערב יד ןיא טֿפיטרַאֿפ ךיז ןבָאה ןגיוא עקיטעמוא

 ןַא טכוזעג טלָאװ רע יװ ,גנוטַײצ ַא ןוֿפ ןטַײז עטסקינייװעניא יד

 -ַאב ךיז טָאה רעטקָאד רעד םגה .סעגַארֿפ ענַײז ףיוא רעֿפטנע

 ןיא טרילוקעּפשעג טֿפָא רע טָאה ,טסילַאיצָאס ַא רַאֿפ טכַארט

 -נעטש טעמּכ ןוא ??סקַאטס; טֿפױקרַאֿפ ןוא טֿפױקעג ,ג *טירטסלָאװ;

 רע יװ .געוו ןַײז ןעוועג זיא סָאד ,ןַײרַא לטניּפ ןיא ןֿפָארטעג קיד

 ,גנונעדרָא רעקידנריטסיסקע רעד ןגעק ןֿפמעק וצ ,טרעלקרעד טָאה

 -עמ יד טצונעג לַאטנעמורטסניא טָאה רע .רעטרעוו ערעדנַא טימ

 ,סעיצקא ?* --- ,קרָאיוינ ןיא עזרעב ?
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 ןבָאה ייז .טלעג סעמוס עסיורג ןגירקוצנַײרַא ףיוא סרענגעק ןוֿפ ןדָאט

 סעיצוטיטסניא ןוא םידיחי .םיא ַײב ןטלַאהעג טשינ רעבָא גנַאל ךיז

 -ַאב וצ ,ךעלטֿפירש ןוא ךעלנעזרעּפ ,טרעהעגֿפױא טשינ םיא ןבָאה

 ןוֿפ סױרַא ןטלעז ןוא ,ףליה ןטעבעג ,טרעדָאֿפעג ,טנָאמעג .ןרעגַאל

 .י.ןקידייל טימ םיא

 סױא:טלַאה יבָאקַאשזד זַא ,טָאטש ןיא טנַאקַאב ןעוועג זיא'ס

 יד ןיא זַא ,טעטיסרעוװוינוא רעמַאימ םעד ןיא ןטנעדוטס עמערָא

 -שמ עשידִיי רעקילדנעצ טכַארבעגרעבירַא רע טָאה ןרָאי-רעלטיה

 ,סיורג ןַײז ןוֿפ ןרעמיצ עקילָאצמוא יד זַא ,עקירעמַא ןייק תוחּפ

 -ײברַאֿפ טימ טלוֿפעגסיױא ֿבור'ס ןענַײז זיוה ןזָאלעגּפָא ןוא קידתובחר

 וצ -- טָאה רעטקַָאד רעד .עקיטֿפרַאדַאבטיױנ ,םיחלושמ ,סרערָאֿפ

 -עג -- סרעריֿפ-לדער ןוא םינקסע עגיה יד ןוֿפ גנושַאררעביא רעד

 ןעוו ןוא .עמַאלקער עדעי ,האנׂשה-תילכּתב ,טסַאהעג ,דוֿבּכ ןוֿפ טכַײװ
 םיא ַײב טלעוּפעג ָאי טָאה ,רעבַײרש רעשידַיי ַא ,דנַײרֿפ ַא רענַײז

 גנילצולּפ רע טָאה ,ןבעל ןַײז ןוֿפ לסיב ַא ןלייצרעד לָאז רע ,לָאמ ַא

 :ןגירשעצ ךיז רעטריוורענעד ַא ןוא ןדייר ןטימ ןיא ןסירעגרעביא

 ריא ,סע ךיא ןיב רע !ור וצ ךימ טזָאל ןוא הֿבוט ַא רימ טוט;

 טשינ ןינע םעד ןגעו רעמ טָאה ןוא ...?"ןבַיײרש רימ ןגעוו טלָאז

 ,טרָאװ ןייק ןעגנערבסורַא טלָאװעג

 ַא .םירמ ,רעטכָאט עטריטּפָאדַא ןַײז ןזיװַאב ךיז טָאה ריט ןיא

 .ןגיוא עליטש ,עסיורג ןוא ןכירטש-טכיזעג עלעדייא טימ ,לדיימ גנוי

 ,קירוצ רָאי רָאּפ ַא טימ ,טָאה ןוא זיוה םעד ןיא ןסקַאװעגסיױוא זיא יז

 ןוֿפ גנוריֿפ יד ןעמונעגרעביא ,ױרֿפ סרעטקָאד םענוֿפ טיוט ןכָאנ

 גנונעדרָא לסיב ַא טכַארבעגנַײרַא טָאה ןוא טײקשיטַאבעלַאב רעד

 | | ,ןבעל טרעטנָאלּפעצ ןַײז ןיא

 -ַאב ףרּוװרָאֿפ טימ יז טָאה --- !סיוא-טסעז וד יװ ,עז .,ַאּפ ---

 ,ךַאד םעד ןטכיררַאֿפ עקַאט טסזומ וד -- ןַאמ ןטלַא םעד טכַארט
 : ?רערעדנַא ןייק טשינ

 רע טָאה -- !דניק ,ץלַא ףיוא ןעמענ ךיא לָאז ןענַאװ ןוֿפ ---
 ןייא טשינ טַאהעג טָאה לדיימ סָאד .טגָאלקַאב טסנרע רעייז ךיז
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 םעגדָאמ םעד טָא טוג קידנענָאק רָאנ ,גנוצ ריִא ףיוא רעֿפטנע

 גרַאק-ךעלניילק ןוא ערעדנַא וצ קיטומסיורג ךיוא זיא סָאװ ,ןשטנעמ

 -עגרעביא עקידנגַײװש ַא םיא יז טָאה ,ךיז ףיוא טנכערעגסיוא ןוא

 | ,סױרַא זיא ןוא ווירב לקעּפ ַא ןבעג

 ,ענימ ַא טימ ןטרעװנָאק יד טנֿפעעג ךעלעמַאּפ טָאה יבָאקַאשזד

 ,ןבירשעג זיא קינייװעניא סָאװ טסּוװעג סנטַײצ ַײב ןיוש טלָאװ רע יו

 טלַאהניא רעד .רעגנעל ןטלַאהרַאֿפ ךיז רע טָאה ווירב ןייא ףיוא

 ,טנרָאװעג םיא טָאה דנַײרֿפ ַא רענַײז ,טריסערעטניארַאֿפ םיִא טָאה

 ןוא ,האוולה ַא ךָאנ ןירב ױרֿפ עסיוועג ַא ךיז טבַײלק םיא וצ זַא

 רעכַײלג טלָאװ ,טָאטש ןיא טָאה יז סָאװ ,עיצַאטוּפער רעד טיול

 סע טֿפור ןעמ יו ,"לסקַא ןטלַאקא ַא ןזַײװ ריא לָאז רע .,ןעוועג

 ןֿפױא ןעוועג גרַאק טשינ זיא רָאטַאמרָאֿפניא רעד .ןושל ןגיה ןֿפױא

 -מוא ,ןסיוומוא ריא בילוצ ,יז טָאה גנובַײרשַאב ןַײז טיול .טרָאװ

 טעװעלכַאטרַאֿפ ,טײקיטֿפַאהדנַאטש רעשילַארָאמ ןיא קחוד ןוא טייקיעֿפ

 ןַאמ םענעברָאטשרַאֿפ ריא ךָאנ ןבילבעג זיא'ס סָאװ ,רעיומ םעד

 יד ףיוא רעטנעצָארּפ ענעסקַאװעגנָא יד טימ רעטלעג ענעילעג יד

 ןליוו ןרָאטידערק יד ןוא ,ןרעקמוא טשינ יז ןעק ,+ ?סעשזדעגטרָאמ;

 ,..ןטרַאװו טשינ .רעמ

 ןיטולחל ןעוועג ןענַײז תויׂשעמ יד ןעמעוו רַאֿפ ,רעטקָאד רעד

 ןָא וליֿפַא ,לייח:תשא יד ןקוקוצנָא קירעגַײנ ןעוועג אקווד זיא ;ַײנ

 ַא לגױֿפ ןימ םעד טנָאקרעד רע טלָאװ גנונערָאװ סדנַײרֿפ ןַײז

 | ,..טציא אטישּפ

 ,וירב םעד ןגײלוצקעװַא ןזיוװַאב טשינ ךָאנ טָאה יבָאקַאשזד

 ענעקָארשעצ ,עקיסקוװצרוק ַא םיא וצ טריֿפעגנַײרַא טָאה םירמ יו

 -יא עכעלטיור עריא .םיִנּפ ןטלצנורעצ ,ןטשטיינקעצ ַא טימ ױרֿפ

 -יטשַאב טלָאװעג טלָאװ יז יו ,טכַארטַאב גנַאל םיא ןבָאה ךעלעג

 ןעמ יו ,ןֿבדנ רעסיורג רעד עקַאט סע זיא רע זַא ,רעכיז ףיוא ןעמ

 .קעטָאּפיה *
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 עריא ןוא ,לוטש ַא ןיא טנדרָאעגנַײא ךיג ךיז טָאה יז .טלייצרעד

 ,ןגעװַאב קיטסַאה ןעמונעג ךיז ןבָאה ןּפיל ענעקורט ,עניד

 זיא ,רעהעג ןֿפױא ךַאװש ןעוועג זיא ןַאמ רעטלַא רעד םגח

 יד רעװ ,ןעוועג ןלױהרַאֿפ טשינ טונימ ַא ףיוא רעבָא םיא רַאֿפ

 ןעלּפַאלּפ קידנַאנַאכָאנ ריא טרַאעג טשינ טָאה םיא .זיא ןיטקעיבוס

 ,סולשַאב ןַײז טכַאמעגּפָא טַאהעג רעירֿפ ןוֿפ ןיוש טָאה רע תמחמ

 רעמ ןוא רעמ ןעמונעג רע טָאה גָאלָאנָאמ ריא ןוֿפ ףיול ןיא רָאנ

 ןוא םומ ןַײז טּפַאנשרעד ,קיטנעק ,טָאה יז .דייר עריא ןּפַאכֿפױא

 רעד ןָאטעגּפָא ךיז טָאה ןַײװכעלסיב .לוק ריא טרעכעהעג טָאה

 -קרעמֿפױא רעמ ןרָאװעג זיא רע .םיא ַײב קורדסיוא רעקיטַײצכַײלג

 גנילצולּפ טָאה ױרֿפ עטנַאקַאבמוא עקיזָאד יד .רעמערַאװ ןוא םַאז

 רע .טייהדניק ןַײז ןוֿפ תונורכז ךעלקיטש םיא ןיא טקעװעגֿפױא

 עטַאט ןַײז .עטיל רעד ןיא לטעטש ןיילק ַא ןוֿפ טמַאטשעג טָאה

 -מײהַא טגעלֿפ ןוא דמערֿפ רעטַײװ רעד ןיא דמלמ ַא ןעוועג זיא

 למערק ַא טַאהעג טָאה רעטומ יד .םיֿבוט-םימי יד ףיוא זיולב ןעמוק

 -נַא םענוֿפ טקורעג סנייא ,רעדניק ךעלציּפ ףניֿפ ןוא קינלעצ ןוֿפ

 -טרעצ לסיב סָאד .רעטסטלע רעד ןעוועג זיא רע .רָאי ַא ףיוא ןרעד

 טרֿפב ,טקיטיינעג ךיז טָאה גרַאונײלק סָאד רעכלעוו ןיא ,טייקכעל

 ,ןעלריצ ַײב ןגָארקעג ייז ןבָאה ,לגנִיי טמולחרַאֿפ ןוא ךַאװש ַא ,רע

 טָאה ןעמ רעכלעו יב ,וק עטקעלֿפעג-ץרַאװש טרעגָאמעגסיױא ןַא

 ךיז טָאה לריצ .ֿבצק םעד טֿפױקרַאֿפ סע ןוא לבלעק סָאד ןעמונעגוצ
 ןבָאה רעדניק יד ּוװ ,לֿפיײה ןטזָאלרָאװרַאֿפ ןרעביא טײרדעגמורַא

 טלעטשעג טֿפָא ךיז ,ןעקומ ןקידנסַײרצרַאה ַא טימ ,טליּפשעג ךיו

 ערעייז גנוצ רעכעליורג-טיור ריא טימ ןקעל ןעמונעג ןוא ייז ןבענ

 יז רָאנ סָאװ ןיא ןוא ךעלמינפ עקיטיוק יד ,ךעלּפעק עטרעביושעצ

 ...ןסױטשעגנָא ךיז טָאה

 -מוא רעד ןיא טנָאמרעד קרַאטש טציא םיא טָאה ןירב ױרֿפ

 ,ריא וצ תונמחר ַא טּפַאכעגמורַא םיא טָאה'ס .לריצ רעכעלקילג

 א יװ הריסמ א יו רעמ ןעגנולקעג םיא טָאה ווירב סדנַײרֿפ םעד

 טשינ ןעוו ,גנַאלרַאֿפ ריא טליֿפרעד רעכיז טלָאװ רע .גנונערָאװ
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 טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה סָאװ ,טײקיטנעהֿפָא ןוא טייקדימ ענדָאמ ַא

 ןעמוק וצ ןטעבעג יז לוק ןטכַאװשעגּפָא ןַא טימ טָאה רע .םיא ףיוא

 .רעטעּפש געט רָאּפ ַא ןיא

 טָאה סע יצ .,ןֿפָאלשעג טכעלש רעטקָאד רעד זיא טכַאנ ענעי

 סע יצ ,ךַאד ןֿפױא גנַאל-העש ןעידורַאמ סָאד ןעוועג םרוג וצרעד

 עדמערֿפ יד עכלעוו ,רעדליב עכעלמייהמוא יד ןעוועג קידלוש ןענַײז

 ךיז טָאה יבָאקַאשוד ?ןסיו סע ןעק רעװ -- ןֿפורעגסױרַא טָאה

 -ַאטשַאב זיא רעטקָאדזױה רעד .רעסעב טליֿפעג טשינ ןגרָאמ ףיוא

 ,לָאטיּפש ןיא ןקישּפָא דימו-ףּכיּת םיא לָאז'מ ,ןענ

 -עג ןיולב טזָאלעגוצ הלוח םוצ ןעמ טָאה םורַא ךָאו ַא ןיא

 -נַײרַא ןיהַא ךיז טָאה ןירב .סרמ יד ױוַא יו .סרעכוזַאב עטלייצ

 ַא ןיא ןבילקרַאֿפ ךיז טָאה יז .שינעטער ַא ןעוועג זיא ,ןגָארקעג

 ןעשטּפעש ןליטש ןטױל .ןעזעגנָא קיצניװ יז טָאה'מ ןוא לקניוו

 קוקסיוא ןטעװַאהרַאֿפ ןטױל ןוא ןעּפילכ ןקידרדסּכ סמירמ ןוא

 ױרֿפ עניילק יד טָאה ,לעֿפטרָאּפ ןסיורג ןטימ טַאקָאװדַא םענוֿפ

 קידמעצולּפ ןַײז .רעטקָאד ןטימ לָאמש טלַאה סע זַא ,ןענַאטשרַאֿפ

 וצ גנונעֿפָאה עטצעל יד ןשָאלעגסיוא ריא יײב טָאה ןרעוו קנַארק

 רַאֿפ טכַארטַאב לַאֿפוצ ןקירעיורט םעד טָאה יז .האוולה ַא ןגירק

 זיא יז .עניור רעלעירעטַאמ וצ געוו ןֿפױא ןייטשלכיודטש ַא ךָאנ

 ןיא טכַארבעג .לַאזקיש ריא וצ קיטליגכַײלג ענדָאמ ןעוועג טציא

 רעֿפיט ַא ןַײז טשינ לָאז סע ךעלביילגמוא יו .,יז טָאה לָאטיּפש

 טָאה טעניבַאק ןַײז ןיא קידנציז ךָאנ .רעטקָאד ןטלַא םוצ דיילטימ

 ,טרעלקעג טלָאמעד רעהֿפיױוא ןָא טָאה יז .םיא וצ טליֿפרעד סנױזַא יז

 ,שטגעמ רעטנלע ןַא רע זיא ,טסעג טימ לוֿפ זיא זיוה ןַײז םגה זַא

 ...ףוס ןלענש ןַײז ףיוא ןטרַאװ עלַא זַא ןוא

 טנקנַארק םעד ןגָארטרעד ןרעיוא עריא וצ ךיז טָאה לָאמ ַא טימ

 ,ךיז טָאה יז .ךיז וצ ןֿפורעג יז ןוא טקרעמַאב יז טָאה רע .לוק
 ץלַא ,טעב םוצ ןרַאש ךעלעמַאּפ ןעמונעג ,,עקימורַא ןוֿפ ןעניוטש םוצ

 .קערש רעכעלדנעטשרַאֿפמוא ןַא ןוֿפ טליונקעג ךיז טָאה ריא ןיא
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 ןסיוא טנַאה עקידרעטיצ ַא טגײלעגֿפױרַא טָאה ןַאמ רעטלַא רעד

 : םיא ןבענ טרַאה ןסעזעג זיא סָאװ ,טַאקָאװדַא

 -סיוא --- ןכָארבעג ךיז םיטש ןַײז טָאה -- ...רעכיז טַײז ---

 רע טָאה -- ...ןירב .סרמ רעד רַאֿפ ןריּפַאּפ עקיטיינ יד ןכַאמוצ

 ,,.טלעג סָאד ןגירק ןענעק לָאז יז -- ריא ףיוא ןזיוועגנָא

 -ַאב גנורעדנוװרַאֿפ טימ טָאה לעֿפטרָאּפ ןסיורג ןטימ ןַאמ רעד = |

 ,ןגיוושעג ןוא הלוח םעד טכַארט

 טָאה -- ...ריא ןגעו טדערעג ןטכענ ךַײא טימ בָאה ךיא ---

 וצ ןָאטעג קנּוװ ַא רעגניֿפ ַא טימ ןוא טנָאמרעד םיא יבָאקַאשוד

 ,ןעמירמ

 טָאה רע ןוא רעטנענ ןעמוקעגוצ זיא לדיימ עטרעױרטרַאֿפ סָאד

 -עגמורַא טרַאצ םיא טָאה יז .שטנוװ ןַײז טרזחעגרעביא ריא רַאֿפ

 .ןקַאב ענעלַאֿפעגנַײא ,עיורג יד טעלגעג ןוא ןעמונ

 יז ןשרעהַאב טנעקעג טשינ רעמ ךךיז טָאה ןירב .סרמ יד

 ןיא ןכָארבעגסױא ןוא הלוח ןרַאֿפ ליד ןֿפױא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה

 | .ןייוועג ַא

 גרוב ףסוי

 שטנעמ רענעטלעז ַא

 רָאּפ עשּפיה ַא םיא ןענעגעגַאב וצ ןעוועג טרעשַאב זיא רימ

 ןיא ,גָאט ןטלּפענרַאֿפ ןעיורג ַא םענייא ןיא קירוצ ןרָאי קילדנעצ

 ,דַארגנילַאטס טָאטש רענערָאװעג ֿבורח רעד

 ךָאנ ןענַײז ֿברעמ ףיוא טַײװ ןעוו ,רעהַא ןעמוקעג ןיב ךיא

 ,עגלָאװ רעד סיוגנעל ,טָאטש רעד רעביא .ןטכַאלש עסייה ןעגנַאגעגנָא

 ױזַא יד ןטלַאהַאב ןוא למיה רענרעַײלב רערעווש ַא ןעגנַאהעג זיא

 ,טכַאדעגסױא ךיז טָאה'ס .ןלַארטשנוז עקיטסברַאה עגרַאק ךיוא
 ,טזָאלעגּפָארַא ךיז קירעדינ ױזַא ןטסימוא טלָאװ למיה רעד יװ
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 עטרעכױררַאֿפ ,עיורג יד טלעװ רעד ןוֿפ ןטלַאהַאבסיױא וצ ידּכ

 םייל גרעב ענעֿפרָאװעגנָא ןשיוצ ןענַאטשעג ןענַײז סָאװ ,תוֿברוח

 ,לגיצ ןוא

 ךיז ,טניו רעקיטסַאה רעטכַײֿפ ַא ןוָאלבעג טָאה ךַײט םענוֿפ

 -ןואריט עטנערבעגסיוא ךרוד ,ןֿפױה ענעכָארבעצ ךרוד ןגָארטעג

 טמױצעגמורַא ןבָאה עכלעוו ,ןטָארדכעטש טעּפעשטרַאֿפ ,רעטצנעֿפ

 סָאװ ,ןטֿפירשֿפױא עצרַאװש טימ ךעלטערב ןוא דרע םיחטש עצנַאג

 ןיא יו .?!סענימ ,קיטכיזרָאֿפ, :ןענערָאװ טרעהעגֿפױא טינ ןבָאה

 -עג רעביא ןענָאקלַאב ןעגנַאהעגּפָארַא ןענַײז עטמירקרַאֿפ טסגנַא

 "עג ךיז טמותירַאֿפ טָאה לטעב-רעדניק קידײל ַא .טנעוו עטרעכעל

 טָאה טגיו רעד ןוא ;:עכירטס רענעטלָאּפשעצ ַא רעטנוא טגיוו

 .דילגיוו קירעיורט ַא םיא רעביא ןעגנוזעג

 -חמחלמ ןטסיװ םענוֿפ םינמיס יד ןעוועג ךָאנ ןענַײז שירֿפ-וצ

 טלגרעבעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םירֿבק-רעדורב יד שירֿפיוצ .רעּפמילקעג

 -ַאב ייז טָאה זָארג טעװעקַאילבעגּפָא .טֿפַאשדנַאל רעקיזָאד רעד ןיא

 ךיז טָאה גָאט רעד ןכלעוו ןיא ,ץנַאלג םענירג-לקנוט ַא טימ טקעד

 .לגיּפש ןכעלקערש ַא ןיא יוװ ,טלגיּפשעג

 רעסַאנ ןוֿפ עטּפמעדרַאֿפ ַא ,טֿפול רעקיטסברַאה רעד ןיא רָאנ

 עֿפרַאש עגנוי טימ טמעטָאעג טָאה ,שַא ןטרעגעלרַאֿפ ןוא דרע

 -סיוא ןיא ןעױרֿפ .ןלָאּפָאט ןוא סענטָאס עטגעזעג-שירֿפ ןוֿפ תוחיר

 -עגּפָא ןבָאה ,לוויטש עוועזריק ערעווש ןיא סעקינטַאװ עטּפעטשעג

 יד ןעמונעגמורַא ןבָאה סרעיוב ;ךורבלגיצ ןוֿפ ןסַאג יד טקינייר

 .? סעינַאװָאטשור ענרעצליה טימ טָאטש

 רָאטקעל ַא ,דנַײרֿפ ַא םענַײמ ַײב לביטש-רעלעק םעניילק ַא ןיא

 -רַאֿפ טָאה רעכלעוו ,טוטיטסניא ןשיגָאגַאדעּפ ןיא רוטַארעטיל ןוֿפ

 "יש ענַײז טימ ןעמַאװצ ןוא שזַאדנילב ַא ףיוא ערדעטַאק יד ןטיב

 רַאפ ןטעבוַא וצ ,ןקירב יװ ,רעטערב יד ? -- .ךַאדלדניש ןופ טערב ַא!

 ,שדילבעג רעד
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 ןעוועג ןסיורד ןיא יװ זיא ,טָאטש יד טקידיײטיַאֿפ שידלעה רעל

 | | | ,קיטעמוא ןוא טלַאק
 ןעקנורטעג ,עלעוויא םענעכעלב ַא םורַא ןסעזעג ןענַײז רימ

 ,טֿפנוקוצ רעד ןגעװ טמיורטעג ןוא סעקנַאב"ןוורעסנָאק ןוֿפ ייט

 -עג םעצולּפ טָאה ,רענעײלרָאֿפ רעטוג ַא רעייז ,דנַײרֿפ ןַײמ

 טגָאז דִיי רעטוג ַא יו ,ןעמכילע םולש קינייװסיוא ףיוא ןגָאז ןעמונ

 .טײקמערַאװ ןוא קַאמשעג ךס ַא טימ טנעיילעג טָאה רע .םיליהּת

 טלָאװ לַארטש רעקיטכיל ןימ ַא סעּפע יו ,טכַאדעג ךיז טָאה'ס

 ןטימ ןיא ןסירעגרעביא רע טָאה לָאמ ַא טימ .רעמיצ ןיא ןַײרַא

 :רימ וצ טדנעװעג ךיז ןוא ןענעייל

 ןיא רעצעזרעביא רעטשרע סמכילע םולש טניוװ ָאד ,ֿבגַא --

 !סוניּפ רעטקָאד ,שיסור

  ןיא ןטלַאהעג ןבָאה עלעווייא םענעכעלב ןיא ןליוק עטצעל יד

 זיא ןוֿפרעד ןוא ,ןדיז טרעהעגֿפױא טָאה קינַײשט רעד .ןענערבסיוא

 .ךעלמייהמוא ןוא יורג ןרָאװעג לביטש-רעלעק ןקיּפמוד ןיא

 !שטנעמ רענעטלעז ַא ,םיא וצ ןַײרַא ךיז ּפַאכ --

 ןשיווצ ,םירֿבק ןוא תוֿברוח ןשיװצ ךיא בָאה גָאט םענעי ןיא

 םעד טכוזעגֿפױא ,רעטערב ןוֿפ ענעגָאלשעגֿפױנוצ ,+ ?סעקנַאימערוו;

 ַא ןענוֿפעג קילַײװטַײצ ךיז טָאה סע ּוװ ,לײטּפָא-טנוזעג ןשיטָאטש

 -ַאטס רעד טעברַאעג טלָאמעד טָאה'ס ןכלעוו ןיא ,לָאטיּפש-רעדניק

 | .סוניּפ שטיװָאּפיסָאי ילוי רעטקָאד-רעדניק רעדַארגניל

 -אש עטזָאלגעגנַײא יד ןיא תואוֿפר טימ רעמיצ ןקיטכיל ַא ןיא

 ןַײז ףיוא רָאה יד .ןַאמ רעקיסקוולטימ ַא טנגעגַאב ךימ טָאה סעֿפ

 .ןסַײװ ןַײז ןוֿפ טדיישעגרעטנוא טינ רָאג טימ טעמּכ ךיז ןבָאה ּפָאק

 : ,טַאלַאכ

 !סוניּפ רעטקָאד םוצ ףרָאד ךיא ---
 ןַײז ףיױא טורעג טָאה לכיימש רעקיטומטוג ,רעכעלביל ַא

 ןפיוא טרָא ןייא ןופ ןגָאוטרעבירַא ןעק'מ סָאװ ,ךעלביטש עשירָאזיװָארּפ 5
 | ,ןרעדנַא
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 ןעוועג ןענַײז ןגױא עלעקנוט יד רָאנ ,םינּפ ןטרעטלעעג-קרַאטש

 ,טרַאצ שרעדניק ,גנוי

 ?ןעניד ךיא ןָאק סָאװ טימ ---

 ,ןעמוק ןַײמ ןוֿפ ליצ םעד ןגעוו טסּוװרעד ךיז טָאה רע ןעוו

 ףיוא גָאט רעד יװ ,יורג ןרָאװעג .טרעדנערַאֿפ ךיז םינּפ ןַײז טָאה

 ױזַא סָאװ רָאנ ןבָאה עכלעוו ,ןגיוא יד ןוֿפ .רעטצנעֿפ טַײז רענעי

 .רעצ רעטלּפענרַאֿפ ַא טקוקעגסױרַא טָאה ,טלקניֿפעג גנוי קיטכיל

 | .טגעװַאב ךיז םיוק ןבָאה ענַײז ןּפיל יד

 .-...גנַאל רעייז ,רעייז ...ןעוועג סע זיא גנַאל ןיוש --

 .רימ טלָאװ רע יװ ,טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא טָאה רע
 ןגיוא ענַײז .ןדייר טינ םעד ןגעוו ליוו רע זַא ,ןײטשרַאֿפ וצ ןבעגעג

 רעטכַײל ַא ןוא ,גנוטכיר ןייא ןיא טקוקעג טגנערטשעגנָא ןבָאה

 טָאה רעבָא דלַאב .ּפיל עטשרעטנוא ןַײז טגעװַאב טָאה רעטיצ

 זיא'ס .םינּפ ןַײז רעביא טגיילעצ ךיז טײקנסַאלעג עקַיור ַא רעדיוו

 ףיוא ךיז לרעּפ יװ +ןעליס ןורּכז ןטלַא ןיא יװ ,קיטנעק ןעוועג

 .טײהנעגנַאגרַאֿפ רענעסעגרַאֿפ ןיוש טעמּכ ,רעטַײװ ַא ןוֿפ תונורכז

 םעניא ּוו-ץעגרע עטזָאלעגרעביא ,ןרָאי עטַײװ ןוֿפ פונק ַא ..

 -דניק ןַײז טימ םענייא ןיא ווָאלקש עלעטעטש ןשיסורסַײװ ןטסּוװַאב

 .ןעלקיװרעדנַאנוֿפ ךיז ןביױהעגנָא ןבָאה ,טייה

 ןוא ןגיוא עדלימ ענַײז טימ רימ ףיוא טקוקעג טָאה סוניּפ

 :טלייצרעד ,הליֿפּת ַא טכירעגּפָא טלָאװ רע יװ ,ליטש

 עקַאט ןוא ווָאלקש ןיא רעשדלעֿפ ַא יו טעברַאעג בָאה ךיא --

 -נוֿפַאש יד טימ טנעקַאב ךיז לָאמ ןטשרע םוצ ,ווָאלקש ןיא ,טרָאד

 רימ ןבָאה ןרערט לֿפיװ ןוא דיײרֿפ לֿפיװ .ןעמכילע םולש ןוֿפ ןעג

 . טֿפָא ךימ ןגעלֿפ ןגעלָאק עשיסור ענַײמ .קרעװ ענַײז טֿפַאשרַאֿפ

 .ױזַא ןייוו ןוא ךַאל ךיא סָאװ ,סעכלעזַא סע ךיא ןעייל סָאװ ,ןגערֿפ

 ןוֿפ טלַאהניא םעד שיסור ףיוא ןבעגרעביא טוװרּפעג ייז בָאה ךיא

 .בָאה ךיא ...ןעמונַאב ייז בָאה ךיא יוװ ױזַא ,ןלעוװָאנ סמכילע םולש

 ,לרינש א ףיוא יװ ןגיוצעגפױרַא ?
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 -ָארּפמיא יד ןוֿפ טּפַאכרַאֿפ ןרעװ סרערעהוצ ענַײמ יו ,טקרעמַאב

 ןעניֿפעגוצסױא ןבעגעגנַײא ךיז טָאה רימ .ןעגנוצעזרעביא עטריזיוו

 ...ךַארּפש רעקיטרַאנגיא סמכילע םולש רַאֿפ ןקורדסיוא עטַאװקעדַא

 רעד טימ רענעיײל ןשיסור םעד ןענעקַאב וצ טרַאגעג בָאה ךיא

 סמכילע םולש ןכעלקריװרַאֿפ ,גנוֿפַאש סמכילע םולש ןוֿפ טייקסיורג

 ..?רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןוֿפ ןַאעקָא ןיא ןעמיװשסױרַא; רעגַאב

 -וטס יד ןיא ,לָאמַא רימ טָאה קערַאמ רעקירָאטסיה רעד ןעוו |

 -יא וצ -- יידיא יד טגָאזעגרעטנוא ,עװקסָאמ ןיא ,ןרָאי עשיטנעד

 טּפַאכעגנָא ךיז ךיא בָאה ,שיסור ףיוא ןעמכילע םולש ןצעזרעב

 ןַײז ןרָאװעג ךיא ןיב םורַא ױזַא ...דײרֿפ סיורג טימ ריא רַאֿפ

 .רעצעזרעביא רעטשרע

 זיא ךַארּפש עשיסור ןַײז .שיסור רימ טימ טדערעג טָאה סוניּפ

 -ֿפש ַא טנֿפעעגֿפױא טָאה רע .קידוועגנילק ,ךַײר ,קיטֿפַאז ןעוועג

 טיהעגּפָא םַאזגרָאז ַא טרָאד ןוֿפ ןגיוצעגסױרַא קיטכיזרָאֿפ ןוא דָאל

 | .עלעקעּפ
 ,רימ וצ ווירב סמכילע םולש ךס ַא ןוֿפ סעיּפָאק ןגיל ָאד --

 ,טנעה ערעכיז ןיא טקישעגּפָא ךיא בָאה ןלַאניגירָא יד

 רַאֿפ ןגיילסיוא ןעמונעג רעגניֿפ עקידרעטיצ טימ טָאה סוניּפ

 ,עכעלבליֿפ ןוא ,ךעלטרַאק יװ ,עקניניד ,ווירב ַא ךָאנ ווירב ַא רימ

 רָאטױא ןוא רעצעזרעביא ןשיווצ שיוטסיואווירב רעד .ןטֿפעה יו

 ןוא רעקילדנעצ .רעקיסעמלגער ַא ,רעטֿפַאהבעל ַא ןעגנַאגעגנָא זיא

 ַא יו ,עלעקּפַאּפ ןַײז ןיא טיהעגּפָא סוניּפ טָאה ווירב רעקילדנעצ
 ,טייקילייה

 רימ טָאה םכילע םולש סָאװ ,ווירב ַא סיקרָאג זיא טָא --

 | ,טקישעגוצ

 :ןענעייל ןביוהעגנָא טָאה סוניּפ ןוא

 ןוא טכַאלעג ,טנעיילעגרעביא ,ןעמוקַאב ךיא בָאה ךוב רעַײא;

 ןיא ,ךיז טכַאד ,גנוצעזרעביא יד !ךוב ךעלרעדנּוװ ַא --- טנייוועג

 ".,.רָאטױא םוצ עביל ךס ַא טימ ןוא ןעגנולעג טכַאמעג

 ;לווירב טייווצ ַא
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  בָאה ךיא .רעצעזרעביא ןַײמ טַײז ריא זַא ,ץרַאה ןַיײמ טליֿפיס,

 -סיוא .טנכייצעגסיוא זיא גנוצעזרעביא רעַײא .תועט ןייק טַאהעג טינ

 ןעמ ןָאק שידיי ןופ ןצעזרעביא רעסעב סָאװ ,רַאֿפרעד טנכייצעג

 "...ךעלרעדירב ךַײא שוק ןוא םורַא ךַײא םענ ךיא .טינ

 ןַײז ןגיוא ענַײז טלקניֿפעג ןבָאה ,טנעײלעג טָאה סוניּפ תעב

 .טרעטיצעג טָאה לוק

 ווירב ַא ךָאנ ןוֿפ טלַאהניא םעד רעמ טינ ךיא קנעדעג רעדייל

 ןוא ,ןורּכז ןַײמ ןוֿפ טקעמעגסיוא ךס ַא טָאה טַײצ יד .ןסוניּפ וצ

 -רעד ךיא .ןרָאװעג ןלַאֿפרַאֿפ וװ-ץעגרע ךיוא זיא עטנכיײצרַאֿפ סָאד

 : ןֿפורעגסיױא טָאה סוניּפ יו ,רָאנ ךיז ןָאמ

 ןוֿפ דנַאב ןטשרע םעד ןעמוקַאב בָאה ךיא ןעוו ,גָאט רעד --

 ,("םוחּת ןוֿפ רעדניק,) *יטרעשט יטעיד;, גנוצעזרעביא רעשיסור רעד

 !ןבעל ןַײמ ןיא געט עטסקידײרֿפ יד ןוֿפ רענייא ןעוועג זיא

 עליטש ַא יװ ,ןטָאש רעטכַײל ַא ןגעלעג זיא םינּפ ןַײז ףיוא

 .טֿפַאשקנעב

 ?ָאד ריא טניוװ גנַאל ןיוש ---

 :טרעֿפטנעעג ץלָאטש ןוא רימ ףיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה רע

 ןטנצַײרד םענוֿפ ָאד ןיווו'כ .ֿבשוּת רעטלַא ןַא ןיב ךיא !ַא --

 ןשיניצידעמ םעד ןקידנערַאֿפ ןכָאנ דלַאב רעהַא ןעמוקעג .רָאי

 ,טוטיטסניא

 טצעזַאב ךיז טָאה סוניּפ ןעוו ,רָאי ןטנצַײרד ןקיבלעז םעד ןיא

 ןיא זיא ,(ןיצירַאצ ןסייהעג סע טָאה טלָאמעד) דַארגָאגלָאװ ןיא

 טכַא עטשרע יד ןענישרעד ?*ימעלבָארּפ עינעמערווָאס , גַאלרַאֿפ

 .גנוצעזרעביא סעסוניּפ ןיא קרעוו סמכילע םולש ןוֿפ רעדנעב

 טָאה -- רוטַארעטיל טימ ןעמונרַאֿפ טינ ךיז ךיא בָאה רעמ ---

 ןבָאה עקנַארק ליֿפצ -- טרעֿפטנערַאֿפ ךיז ,גנורעױדַאב טימ יו רע

 ...ערעווש ןעוועג ןענַײז ןרָאי ...טַײצ ןַײמ ,ףליה ןַײמ טֿפרַאדַאב

 ,ןעמעלבָארּפ עקיטַײצטנַײה 5
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 -מייה ,עקנַארק ריש ַא ןָא ןוא -- גירקרעגריב ,תוחיצר ,תומחלמ

 ...רעדניק עזָאל

 ןדייר םיא ןטעב וצ :קנַאדעג ַא ךרוד לָאמ עכעלטע זיא רימ

 .רעגַאב ןַײמ טליֿפרעד ,סיוא טזַײװ ,טָאה רע .שידִיי ףיוא

 םולש סע טדער ױזַא יװ ,ןרעה קירעגַײנ אמתסמ טַײז ריא ---

 טרָאװ סָאד -- ...?שידִיי ףיוא רעצעזרעביא רענעזעוועג סמכילע

 טָאה רימ יו .ןוא טריטנעצקַא סרעדנוזַאב רע טָאה ?רענעזעוועג;,

 רעייז ,רעיײז רעבָא ןיוש בָאה'כ .ךעלטֿפַאשנדַײל ,ןזיוועגסיוא ךיז

 .טדערעג טינ שידִיי ןייק גנַאל

 ןשינַיַארקוא -שיסורסַײװ ןטשימעג ַא ףיוא ןביױהעגנָא טָאה רע

 רָאנ ,רעטרעװ עשיסור ףליה-וצ ןעמונעג זַײװרעטרע .,טקעלַאיד

 ךַײלג ,שידִיי ןַײז ןרָאװעג זיא רעקיברַאֿפ ,רענייר ץלַא ,רעטַײװ סָאװ

 ,םייה עטלַא ןַײז טסַאג וצ ןעמוקעג זיא רעמיצ-לָאטיּפש ןסַײװ םעניא

 .וָאלקש -- לטעטש עשידִיי עטַײװ סָאד

 םולש קנַאד ַא ןרָאװעג ךיא ןיב רעטקָאד-רעדניק ַא וליֿפַא --

 םענוֿפ לַאעדיא םעד ןענוֿפעג טָאה ,רעבַײרש רעד ,רע .ןעמכילע

 ךָאנ ןבעל ןרעווש םענוֿפ ,רענייר ןַײז ןיא ,דניק םעניא ןשטנעמ

 -יא ןַײמ ןענוֿפעג ךיוא בָאה ךיא ...המשנ רענעברָאדרַאֿפ טינ

 ,לביימש ןשרעדניק ןרעטיול םעניא ,דניק םעניא לַאעד

 ,ווירב ַא ןוֿפ לעטש ַא טכַארבעג קינייװסיױא ףיוא טָאה רע ןוא

 :םיא וצ ןבירשעג לָאמַא טָאה םכילע םולש סָאװ

 "ניא זיא רעדניק ןוֿפ ןבעל סָאד זַא ,טסּוװַאב ךַיײא זיא יצ ---

 טלָאמעד ךָאנ ןיב ךיא ...?ןבעל ןרעדנַא ןדעי ןוֿפ רעטנַאסערעט

 ,טנעדוטס ַא ןעוועג

 ךיז טָאה לעװש רעד ףיוא .ריט ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה רעצעמע

 "עב עגנוי ַא יוװ ,עגנוי ַא רעייז ךָאנ ,רעטסעווש-ןיצידעמ ַא זזיוװַאב

 זיא ,שידניק ַא ךָאנ ןצנַאג ןיא ,טכיזעג טנערבעגּפָא ריא .עקזָאיר

 ַא טימ יז טָאה ,ןעמונרַאֿפ זיא סוניּפ זַא ,ןעזרעד .טסנרע ןעוועג

 ןגיוצעגקירוצ ךיז לכיימש םענערױלרַאֿפ
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 !+ עשזזָאּפ ַאי ...ָאועשטינ ָאי --

 טָאה --- סעיצנַאטס עשיקַאזַאק עשינכש יד ןוֿפ לדיימ ַא'ס --

 -רַאֿפ רעקילדנעצ --.ריט רעטכַאמעגוצ רעד ףיוא ןזיוועגנָא סוניּפ

 רעדניק ,ןגָארטעגסױרַא רעַײֿפ סאנוׂש ןרעטנוא יז טָאה עטעדנווו

 ַא ןצנַאג ןיא ,טעז ריא יװ ,ןילַא ךָאנ זיא יז ןוא ...טעװעטַארעג

 ...טלַא רָאי ןצעביז םיוק ....דניק

 טנעוו עֿבורח ןשיוװצ לטעב ןקידיײל םעניא טנָאמרעד ךיז בָאה'כ

 םענייא ןיא סוניּפ :טכַארטעג טײקרַאבקנַאד ןוֿפ ליֿפעג ַא טימ ןוא

 סָאד טעװעטַארעגּפָא רעכיז ןבָאה רעטסעוװש רעקשטיגנוי רעד טימ

 .. .דניק

 -ונעג ןסיורד ןיא טָאה ,ןסוניּפ טימ טנגעזעג ךיז בָאה ךיא ןעוו

 טָאה סוניּפ .טכַאנרַאֿפ רעיולב רעטרעטַײלעגסױא ןַא ןלַאֿפוצ ןעמ

 -טגערַאֿפ ךיז לָאמ עכעלטע ןוא רענַײז ןיא טנַאה ןַײמ ןטלַאהרַאֿפ

 : טרעֿפ

 טינ ןרָאי ליֿפ ױזַא .שידִיי ןטכעלש ןַײמ רַאֿפ לחומ טַײז ---

 | | ! טדערעג

 רענעי ןוֿפ .ןרעטש ןזיווַאב ךיז זַײװקיצנײיא ןבָאה למיה ןיא |

 ןסַאּפ .טנָאזירָאה רעטבלעװעג ַא טלטיורעג ךיז טָאה עגלָאװ טַײז

 ןוֿפ רעכעד ףיוא עכעלנע ,סנקלָאװ טלטרַאגעגמורַא ןבָאה טכיל

 .ןעגנויוב עטַײוו

 ַא רַאֿפ סָאװ עז ריא טעװ ,םורַא רָאי רָאּפ ַא ןיא טמוק --

 -- רעִירֿפ יו רעכַײר ןוא רענעש ךָאנ ...ןַײז טעוו ָאד טָאטש

 .ןבעגעגוצ ,שיסור ףיוא קידנעײגרעבירַא סוניּפ טָאה

 !ןעזעג טינ ןסוניּפ ךיא בָאה רעמ

 טריֿפעג רעדיו געוו רעד ךימ טָאה קירוצ ןצֿפוֿפ רָאי ַא טימ

 ןלַײמ ףױא עגלָאװ רעד ס'יוגנעל טָאה סָאװ ,טָאטש רעד טָא וצ

 .ןלַאטרַאװק עקיטכערּפ עריא טלעטשעצ טַײװ

 עקיברַאֿפליֿפ טימ ןרַאװלוב ןוא רעצעלּפ עטריטלַאֿפסַא רעביא |
 ,רענטרעגךעמולב טימ עטמױזַאב ,ןסַאג עטיירב רעביא ,ןענַאטנַאֿפ

 ...רעטעּפש לעװ ךיא *
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 -כרוד ,רעיולבלעה ַא טײרּפשעגסױא ךיז ,בעוועג ןדַײז ַא יו ,טָאה

 טבעװרַאֿפ דלַאג ןיא יו טָאה ןוז-יני עכיוה יד ,למיה רעקיטכיז

 | .רעזַײה עקיקָאטשליֿפ יד

 ןֿפַאה ןשיטָאטש םוצ ןריֿפ סָאװ ,ּפערטלמרימ עכעלזָאר יד ַײב

 יד ןיא רימ ןָאטעג טינש ַא גנוטַײצ רעכעלטנגעג רעד ןוֿפ טָאה

 .סוניּפ רעטקָאד ןוֿפ טוט ןגעוו העידי יד ןגיוא

 ,היוול ןַײז ןַײזַײב לָאז ךיא זַא ,טלָאװעג ױזַא טָאה לרוג רעד

 גָאט ןקידרעמוז םענעי ןיא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ קיצניװ רעייז

 רעטקָאד ןלוֿפטסנידרַאֿפ םעד געוו ןטצעל ןַײז ןיא טַײלגַאבסױרַא

 יז זַא ,טסּוװעג ןבָאה ,סוניּפ שטיװָאּפיסָאי ילוי ,קילבוּפער רעד ןוֿפ

 רעכלעוו ,רעצעזרעביא ןטשרע סמכילע םולש הרוֿבק וצ ןעגנערב

 טָאטש רערַאדנעגעל-שידלעה רעד ןיא ור עקיבייא ןַײז ןענוֿפעג טָאה

 | ,דַארגָאגלָאװ
 . ןופ קעטַאילביב ,"ןטַײצ ןופ ףורעביא, לכיב ןופ

 1984 עװקסָאמ ,דנַאלמײה שיטעוװָאס

 לארשי/ןַאקינרעיּפַאּפ י

 רעניימש ףיוא

 ,תוירבדמ ןיא ןציז רימ

 ,רענייטש ,סעלירב סנֿפױה ףיוא קידנטַײר

 ,טימַאניד טימ ענעסירעגסיוא

 1 סעינעיּפ-רענייצ יו

 .י.סעלסַאי-זדלעֿפ ןוא גרעב עטלױֿפעצ ןוֿפ

 ןעייר עקידנטַײר ןציז רימ

 טנעה יד ןיא סרעמַאה טימ

 .סאטשצעצ;זאיעטואגשבאה:קנקקעצאציקצנת נפ בוקננב

 .ןעלצרָאװ ז
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 ,ןייטש ןיא לָאטש ןגָאלש ןוא

 ,סנסוֿפוצ זדנוא ןלַאֿפ ןלָאז ךעלקיטש זַא

 ,ךעלברעש יד יװ

 רעבירַא ּפעק רעביא ןעִילֿפ ןלָאז ןעקנוֿפ ןוא

 -- ןוז רעקידרעקַאלֿפ רעד וצ

 ,געו רעד ןַײז לָאז רעקיטכיל זַא

 -- טיירגעג ןוא טרעטסַאלֿפעג זדנוא ןוֿפ

 גנַאג רעד ןַײז לָאז רעקיטכיל זַא

 ,ערעטעּפש תורוד רַאֿפ

 .טרָא רעזדנוא ןעמענרַאֿפ -- ענעמוקעג

 1929 עשרַאװ ,"ץרַאװש ףיא טיר; ךוב ןופ

 רעש .ז

 ןוז ןוא עטַאט

 זיא 1 רערושטקעֿפונַאמ-סערד רעכַײר רעד ,שטיװעקרַאמ ימייה

 ןטצוּפרַאֿפ-זעירוסקול ןוא ןטרילבעמ-ךַײר םעַײנ םעד ןיא ןענַאטשעג

 ,ןלָאװקעגנָא ןײלַא ךיז ןוֿפ ןוא ּפַאש ןַײז ןוֿפ 2 םור-וָאש

 -רַאמ רעטסימ םעד ,ןצרַאה ןֿפױא טוג רעייז ןעוועג םיא זיא סע

 ןטָאז ןוא ןטוג ַא ךָאנ סָאװרָאנ ןעוועג םיא ַײב זיא סע .שטיוועק

 .ןַארָאטסער-רַאב ןכַײר ַא ןיא ןסעגעג רע טָאה גָאטימ םעד .גָאטימ

 -- ץלַא ּוװ .טייקלקנוט עטַאמ ַא קידנעטש טשרעה סע ּוװ ,טרָאד טָא

 ןוֿפ לשיט ןייא ּפָא-ןלייט סָאװ ךעלטנעוו יד ,ןלוטש יד ,ךעלשיט יד

 םעניורב-לקנוט ןוֿפ ןענַײז ךעלּפמעל יד ןוֿפ ןלעטשעג יד ןוא ,ןטייווצ

 ךעלשיט יד .טכיל ךייוו ןוא לקנוט ַא טלַאֿפ ךעלשיט יד ןוֿפ ; ץלָאה

 ןטייווצ ןוֿפ זיא לשיט סעדעי ןוא ,ייווצ רַאֿפ זיולב ,עניילק ןענַײז

 ,לאז-גנולעטשסיוא * -- .טנַאקירבַאפ-רעדיילק ?
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 ךיז טניֿפעג סָאװ ,לרָאּפ עדעי זַא ,ױזַא לטנעוו ַא טימ טלײטעגּפָא

 ןיא ,ָאד טציז רענייק .דחוימ רדח ַא ןיא יו טציז ,ןַארָאטסער ןיא

 עלַא ןוא .,ךעלרָאּפ קידנעטש ןציז סע .ןײלַא טינ ,ןַארָאטסער םעד

 יד לײב ןציז סָאװ ,ךעלרָאּפ עלַא לַײװ ,עטבילרַאֿפ ןענַײז ךעלרָאּפ

 ןגיוא יד ןיא טבילרַאֿפ ךיז ןקוק ,ןַארָאטסער םעד טָא ןיא ךעלשיט

 ןַײז ןוֿפ ןטייוצ םעד טיג רענייא ןוא ,סלײטקָאק יד ןעקנירט םַײב

 ,ןכוזרַאֿפ וצ לזעלג

 .ןסעגעג טינ ןיילַא גָאטימ םעד ָאד טָאה שטיװעקרַאמ ימייה ךיוא

 "עג טבילרַאֿפ טָאה סָאװ ,?עלעמַאד, ַא טימ ןעוועג ָאד זיא רע ךיוא

 ןטעבעג לכלוק ןסיז-קידווענח ַא טימ םיא ןוא ןגיוא יד ןיא םיא טקוק

 ,לזעלג ריא ןוֿפ ןעקנורטעג טָאה רע .לזעלג ריא ןוֿפ ןעקנירט וצ

 .טכַאלעג קידהאנה עדייב ןבָאה ייז ןוא ,םענַײז ןוֿפ יז

 ןוא רעכעלדנַײרֿפ ַא רעייז ןעוועג ןימייה רַאֿפ זיא גָאטימ רעד

 גָאט ןבלַאה ןטייווצ םעד ,ןיילַא םעד ןוֿפ ןיוש טָאה רע .רענעטָארעג

 ןוֿפ ןלָאװקעגנָא שממ טָאה ימייח .טגײלעגֿפױא ןוא טוג טליֿפעג ךיז

 רעד ןיא טלגיּפשעג ךיז טָאה ןוא "םור-וָאש, רעטצוּפרַאֿפ-ךַײר םעד

 .ןענוֿפעג *םוריוָאש; ןיא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעלגיּפש לָאצ רעסיורג

 ּפַאש ןיא טריֿפעג "םורדָאש; ןוֿפ ןבָאה סָאװ ,ןריט יד ךרוד

 ישַאמ-יינ יד ןוֿפ ןעמושז ןוא ןשיור סָאד ןגָארטעג ךיז טָאה ,ןַײרַא

 ןרעיוא ענַײז רַאֿפ קיזומ עסיז יו ןעוועג זיא'ס .ןענ

 -ַאב ןגָארקעגנַײרַא טָאה רע ."יזיב? רָאג ןעוועג זיא ּפַאש ןיא

 .סעמריֿפ עטסּוװַאב ןוֿפ ,עטעֿפ ,עסיורג ענױזַא ץלַא ןוא ,ןעגנולעטש

 ןוא .טלעג ןיא ןדָאבעג ךיז טָאה רע .גונעג טנידרַאֿפ רע טָאה טלעג

 ןעוועג עקַאט זיא ,טלעֿפעג טציא םיא טָאה סע סָאװ ,עקיצנייא סָאד

 .עלעמַאד ןייש ַא טימ לסנַאמָאר ַא סעּפע

 ,ליבסנַאמ רעטנוזעג ,רעקירָאילטימ ַא זיא שטיװעקרַאמ ימייה

 .ּפיל עטשרעבייא ןַײז וצ-טקעד עלעצנָאװ ץרַאװש ןריושעג-ץרוק ַא

 ַא טימ קידנעטש טקוק רע ןוא טעילָאכעגסױא לוֿפ זיא םינּפ ןַײז

 ךיז טדיילק רע .ןגיוא עקידנענערבדץרַאװש עקידנעגנירדכרוד רָאּפ

 ןוֿפ ןטַאװַארק עטסרעַײט יד טגָארט רע .עדָאמ רעטצעל רעד ךָאנ
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 ןכלעו ,רַאגיצ ןקיד ַא לױמ ןיא רע טָאה רדסּכ .ןרילָאק עקישַא

 ,שיגרענע ןוא קיטסַאה טרעכיור רע

 ,שיגרענע ןוא קיטסַאה זיא ,טוט שטיװעקרַאמ ימייה סָאװ ,ץלַא

 טייג רע .עיגרענע ןוא חוּכ טימ ןדָאלעגרעביא ןעוועג טלָאװ רע יו

 -רענע ןוא קיטסַאה ןלעֿפַאב טיג .שיגרענע ןוא קיטסַאה טדער ןוא

 טימ ךיוא רע טכַאל ןכַאל וליֿפַא .שיגרענע ןוא קיטסַאה טסע .שיג

 יו ךיז ןעלקַײק סרעטכעלעג ענַײז זַא ,עיגרענע ןוא טסַאה ַאזַא

 . יּפַאש ןרעביא סרענוד

 ןסערעד ןוא סואימ ןיוש םיא זיא ,דערדלימ ,סנַײז בַײוװ סָאד

 רָאי ןעצ ןיוש -- ךיז ַײב רע טכַארט -- ?רועיש רעד זיא לֿפױװ;

 -עצ ןרָאװעג ןגיוא ענַײז ןיא ןיוש זיא יז ...!"גונעג .טַארײהרַאֿפ

 טָאה -- ...ענעדִיי ַא -- טרעטלערַאֿפ ןוא טעװעקַאילבעגּפָא ,ןעמּווװש

 ,טוג עקַאט זיא .טכַארטעג בַײװ ןַײז ןגעוו ןליוורעדיו טימ רע

 ...עלעמַאד סָאד טָא טקורעגרעטנוא טציא םיא ךיז טָאה'ס סָאװ

 -עגנַײרַא טנעה יד ןיא םיא זיא האיצמ יד טָא ױזַא יו ,טכַארט רע

 ,טנעקַאב ריא טימ ךיז טָאה רע ױזַא יו ,ךיז טנָאמרעד רע .ןלַאֿפ

 ןַײז ןוֿפ סױרַא-לקַײק ַא קידהאנה ךיז טיג לרעטכעלעג קיצלַאמש ַא

 | ,זדלַאה

 ךיז טָאה לדײמ-סיֿפָא םעד ןוֿפ לכלוק עקידנעשטשיּפ עניד סָאד

 | ;סױרַא סיֿפָא ןוֿפ ןגָארטרעד םיא וצ םעצולּפ

 ױרֿפ ַא) "וי יס וט סטנָאװ ידייל יע ,, .שטיועקרַאמ רעטסימ ---

 ,(ןעז ךַײא ליוו

 טָאה .זיא ידייל יד רעוו טסּוװעג טוג ןיוש טָאה שטיװעקרַאמ

 טנעה עטקערטשעגסיוא טימ ןוא טעּפמיא טימ ,רעטלַארטשעצ ַא רע

 טימ טָאה רע ןוא *םורדוָאש, ןוֿפ סױרַאדזָאל ַא ןבעגעג ךיז ,סױרָאֿפ

 םערַאװ טעּפמיא ןקיבלעז ןטימ ןוא טײקטלַארטשעצ רעקיבלעז רעד

 -וָאש; ןיא טריֿפעגנַײרַא יז ןוא טנעה עדייב רַאֿפ ידייל יד ןעמונעגנָא

 : ,"םור

 טימ ,עקטענורב עקיסקיוועג-ךיוה ַא ןעוועג זיא *עלעמַאד; סָאד

 ןגיוא עצרַאװש קידנעשטשילב רָאּפ ַא טימ ,לזענ שירטעמיס ןיד ַא



 207 רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא

 ןגָארטעג טָאה יז .קינָאה ןיא ןוא קיסע ןיא טצוּפעגסיוא ןעוועג זיא

 ,טעמַאס םענירג טימ טמױזַאב ,ּפערק ןצרַאװש ןוֿפ לטעקַאשז ַא

 ךרוד .עקטעה עלעציּפ ַא -- לּפעק ןטקָאלעג ריא ןוֿפ טַײז ַא ףיוא

 ןגױצַאב ןעוועג זיא סָאװ .,לַאּוװ ןצרַאװש ,ןרעטיש ןוֿפ ךעלכעל יד

 טימ טָאה ,םינּפ ןרעביא ןעגנָאהעגרעטנורַא ןוא ,עקטעה רעד רעביא

 סָאװ ,לרעטסַאלֿפ-ןח ןדַײז ץרַאװש ַא טקילבעגסױרַא ךָאנ ץייר רעמ

 ,םינּפ ןֿפױא טּפעלקעגנָא ןעוועג זיא

 -טרעצ ליֿפ טימ ןוא טנַאלַאג טָאה שטיװעקרַאמ יװ םעד ךָאנ

 סָאד ןוא לַאּוװ ןטימ עקטעה יד ןעמונעגרעטנורַא ריא ןוֿפ טייקכעל

 םעד טריֿפעגכרוד יז ,ּפַאש ןיא טריֿפעגנַײרַא יז רע טָאה ,לטעקַאשז

 יז רע טָאה ףוס םוצ .טרעלקרעד ןוא ןזיוועג ץלַא ריא ,ּפַאש ןצנַאג

 5 ןירענַײזעד עַײנ יד יוװ ּפַאש ןוֿפ רעטעברַא יד רַאֿפ טלעטשעגרָאֿפ

 -נָא קידנטַײדַאב ליֿפ ערעדנַא יד ענייא ךיז ןבָאה רעטעברַא יד

 -רַאדעגסױא ,רעגנַאל רעד ,סרעדַײנשוצ יד ןוֿפ רענייא ןוא טקוקעג

 :ןֿפורעגּפָא ךיז טָאה ,לגייא ןקָאסַאק ןקניל םעד טימ ילרַאשט רעט

 -רַאֿפ .רעלעֿפקַאר ןיב ךיא יװ ןירענַײזרעד ַא ױזַא זיא יז ---

 םיא טעװ הֿבקנ רעד טימ +םַײט-טוג רעד לֿפיװ עלַא סע רימ ןגָאמ

 י.י. ןטסָאקּפָא

 -סױרַא זייב טָאה --- ?טלעג ןַײז ןטסָאק ןעד םיא טעװ סע ---

 ןעמעוו ,וָאשזד רעטיור רעד ,רעדַײנשוצ רעטייוצ ַא טעשטרובעג

 זדנוא ןוֿפ טעװ רע -- ןסעּכ ַא רַאֿפ ןטלַאהעג ּפָאש ןיא טָאה ןעמ

 ףיוא ןקעלק ןיוש םיא טעװ ,דיילק ןוֿפ לקינ ַא ךָאנ ןעמענרעטנורַא

 | ..יץלַא
 קידנעטש ןטימ .,ןיוועל רעבָארג רעד ,רעדַײנשוצ רעטירד ַא ןוא

 ,טינ ריד ,טינ רימ ,םעצולּפ רָאג טָאה ,םינּפ-הנֿבל ןקידנעלכיימש

 ,ץֿפיז ַא טזָאלעגסױרַא

 טלעג ןייק בָאה ךיא סָאװ רַאֿפרעד ? עקניוועל ,וטסצֿפיז סָאװ ---

 ,ןעגנערברַאפ טוג * -- .(ןירענעכייצ) עקטסילעדָאמ =
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 ַא טימ םיא קידנקוקנָא ,ןָאמרעשטּפַאש רעד ינעב טָאה -- ?טינ

 ,טגערֿפעג ,עלעקוק-קזוח

 ןגױא יד קידנעמענרעטנורַא טינ ,ןיוועל טָאה -- ץֿפיז ךיא --

 -- ןָאטעג גָאז ַא ,טיינעג טָאה רע סָאװ ,טעברַא לקיטש םעד ןוֿפ

 ןעוו ...לזמ ערבָאד עלעסיב סָאד ,ַײא .לזמ ַאק ָאטשינ זיא'ס סָאװ

 הרצ רעד ךָאד ךיא טלָאװ ,הרוחס עלעקיטש ַאזַא וצ רימ טקיש טָאג

 ...רעמוז ןצנַאג ַא ףיוא שטָאכ ?ןָאשײקַאװ, ַא ןבעג טנעקעג רענַײמ

 ,טכַאלעצ ךיז ןבָאה רעטעברַא עקירעביא יד

 רעד הילדג ןעוועג זיא ,טכַאלעג טינ טָאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד

 טימ ,רעמורֿפ ַא ,דָי רערעטלע ,רענעסקַאװעצ ,רעכיוה ַא ,רעסערּפ

 ַא טימ טעברַא רעד ַײב דימּת ןוא דרָאב רענעסקַאװעצ-טיירב ַא

 ןקלָאװ ַא יו ךיז טָאה םינּפ סהילדג ףיוא .ּפָאק ןֿפיױא עקלמרַאי

 רעַײֿפ ַא ךיז טָאה ןגיוא עטרעלָאקעגסיוא עסיורג ענַײז ןיא .ןגױצרַאֿפ

 ;טמורבעגסױרַא ןייצ עטעמעשטשרַאֿפ טימ טָאה רע ןוא ןדנוצעגנָא

 רַאֿפ טינ ןוא טָאג רַאֿפ טינ ,טינ השוב ןייק רָאג טָאה'ס זַא --

 הילדג רעמורֿפ רעד טָאה -- ...!ןרעװ סע לָאז וֿפט ...ןשטנעמ

 ץעז ַא ןבעגעג ןזַײאסערּפ ןַײז טימ טָאה רע ןוא ןָאטעג ַײּפש ַא

 ַא שֹוֲא ךיז טָאה שיטסערּפ רעצנַאג רעד זַא ,טערבסערּפ ןרעביא

 ,ןָאטעג לסיירט
4 

 רעד ןישַאמיײנ ַא ַײב ןסעזעג ךיוא זיא סרענישַאמ יד ןשיווצ

 ןיא עלַא ןעמעוו ,עטַאט 'סָאבעלַאב םעד ,שטיװעקרַאמ המלש רעטלַא

 רַאֿפ טריטקעּפסער םיא טָאה ןעמ .טריטקעּפסער רעייז ןבָאה ּפַאש

 ןסַײוװיײנש ןַײז רַאֿפ ,ךייה עקיסקּוװעג ןַײז רַאֿפ ,* עבָאסָא ענייש ןַײז

 טקוקעגסיוא טָאה רע .עלעדרעב ןריושעגוצ סַײוװײנש ןַײז ןוא ּפָאק

 -ךרד ךיז וצ ןֿפורעגסױרַא טָאה ןוא רחוס רעשימייה רענשזַאוװ ַא יו

 .ץרא

 סניוועל ןבָארג ןוֿפ טכַאלעג טינ טָאה המלש רעטלַא רעד ךיוא

 ,רוגיפ *
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 יד טרעהעג טָאה שטיוװעקרַאמ רעטלַא רעד ןעוו .ךיז ןענעמכח

 יד ןוֿפ ןגױלֿפעג ןענַײז סָאװ ,ךעלטרעווכעטש עקידרעֿפעֿפ עֿפרַאש

 ןַײז ןוא "ןירענַײזעד; רעַײנ רעד ףיוא רעטעברַא יד ןוֿפ רעלַײמ

 יד יװ רעמ ךָאנ ןוא ,ןצרַאה ןיא ןָאטעג ךָאטש ַא םיא סע טָאה ,ןוז

 ,סרָאטײרעּפָא יד ןוֿפ ךיז ןכַאלעצ סָאד ןוא ךעלטרעוו עקידרעֿפעֿפ

 -ֿפױא ,סרעסערּפ םעד ,סהילדג ןעמורֿפ םעד ןָאטעג ייוו םיא טָאה

 -ױןַא יד סָאװ ,ץלַא זַא ,טסּוװעג טוג ץנַאג טָאה רעטלַא רעד .ןזיורב

 ןעק רע .תמא זיא ,ןוז ןַײז ןגעוו טגָאזעגנַײרַא ָאד ןבָאה רעטעב
 -עג םיא ןיא טָאה סע ןוא ,םיכרד ענַײז ןוא טנַײז לדנוז סָאד טוג

 ,םענַײז לדנוז םעד ףיוא סעּכ ןוא סָארדרַאֿפ רעקידרעַײֿפ ַא טנערב

 ,םיכרד סלדנוז םעד ןצרַאה םוצ ןעוועג טינ גנַאל ןיוש םיא זיא סע

 טריֿפ רע יװ ,"רעלבמעג; רעתמא ןַא יװ ןליּפש-ןטרָאק קידרדסּכ ןַײז

 טלדנַאחַאב רע יװ ןוא ,ןעױרֿפ טימ ַײס ,ןכַאזטֿפעשעג ןיא ףיוא ךיז
 םיא לָאז רָאי ץרַאװש רעד; .ּפַאש ןיא רעטעברַא יד שינעעזנַײא ןָא

 רע טָאה ןעמעוו ןוֿפ -- ךיז ַײב טרעטיברַאֿפ רע טכַארט -- ןסיוו

 עלַא ןענַײז ,ךיז טכוד ,החּפשמ רעזדנוא ןיא .טנרעלעגסיוא סע ךיז

 ענַײמ טימ ,טעברַאעג טינ ּפַאש ןיא ךיא טלָאװ ...טנַײל עכעלטנרָא

 ןײלַא ךיז לָאמ ןייא טינ רע טָאה -- ?ןעזעגוצ טינ ןגיוא ענעגייא

 ןוֿפ קיטש ַא טָאה רע ּוװ ,ּפַאש ןוֿפ רעבָא רע ןעק ,ןֿפרָאװעגרָאֿפ

 טָאה ּפַאש רעד .ןײגקעװַא טינ ,טגײלעגנַײרַא ןבעל ןוא טנוזעג ןַײז

 ףרַאד רע ןוא ,ךיז וצ טדימשעגוצ ןטלַאהעג ןעגנַאװצ טימ יו םיא

 ןַײז ןוֿפ ןעגנוריֿפֿפוא עכעלטנרָא-טינ יד ןעזוצ ןגיוא ענַײז טימ

 -רעטנורַא ןוא רעטעברַא יד ןוֿפ ךעלטרעווכעטש יד ןרעה ,טישכּת

 .תונויזב ןוא תוּפרח לִיֿפ ױזַא ןעגנילש

 יד ןוֿפ רכז ַא יו ןבילברַאֿפ ּפַאש ןיא זיא המלש רעטלַא רעד

 ,ןיילק ןוא םערָא .סָאװ-רָאנ טָאה .ימייה ,רע ןעוו ,ןרָאי עקילָאמַא

 ןטֿפעשעג רעדיײלק יד ןביוהעגנָא ,לרָאטקַארטנָאק רעניילק ַא יװ

 ,ךָאל ַא ןיא ,ךעלדנישַאמ סקעז ַא ןוֿפ עקּפַאש ַא טנֿפעעג טָאה ימייה

 ןַאד .עשַאק ףיוא רעסַאװ טנידרַאֿפ טָאה ןוא ,ליווזנָארב ןיא ץעגרע

 ןַײז ןוא רעוטֿפױא רעצנַאג רעד ןעװעג םיא ַײב עטַאט רעד זיא
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 רעצנַאג רעד ןעװעג םיא ַײב זיא עטַאט רעד .רַאּפשנָא רעצנַאג

 ןיא ןָאטעג ריר ַא טינ ךיז רע טָאה ןטַאט םעד ןָא ןוא רעבעג-הצע

 לָאז רֶע ,טדערעגוצ עקַאט םיא סָאד טָאה עטַאט רעד .סענזיב יד

 -ןוא-טסוּפ ןעגנַאגעגמורַא ןַאד זיא רע .סענזיב-רעדיילק יד ןיא ןייג

 עטַאט רעד םיא טָאה .טנעס ַא רַאֿפ ןעגנַאגעגסיוא זיא ןוא סַאּפ

 טָאה רע ןוא ,ךיז רַאֿפ ּפַאש ַא ןענעֿפע לָאז רע ,ןדיירוצ ןביוהעגנָא

 -נוה רָאּפ עטרָאּפשעגּפָא ענַײז ןבעגעג םעד ףיוא ךיוא עקַאט םיא

 | ,רַאלָאד טרעד

 רעטוג ַא ,רענישַאמ ַא הירב ַא ןעוועג זיא שטיוועקרַאמ המלש

 ןקַאבעגנַײא ןרָאװעג םיא זיא ּפַאש סנוז םעד ןוא ,רעלענש ַא ןוא

 טימ ןוא טעברַא ןייק טימ טנכערעג טינ ךיז טָאה רע ,ןצרַאה ןיא

 רעד ןיא .ןטעברַאוצֿפױרַא ןוז םעד יבא ,ןָאטעג ץלַא טָאה .ןהעש

 -עברַא ערעדנַא יד יװ רעִירֿפ ּפַאש ןיא ןעמוקעגנַײרַא רע זיא ירֿפ

 ּפַאש ןיא ןעמוקעג זיא רעטעברַא יד ןוֿפ רעו רעדייא ךָאנ .רעט

 -עצ יד טגיילעגסיוא ןוא שיטדַײנשוצ םַײב ןענַאטשעג ןיוש רע זיא

 יז .סרענישַאמ יד רַאֿפ טעברַא יד טריטרָאס ,סלדנָאב ענעטינש

 ןוא .טַײצ ןעידורַאמרַאֿפ ןֿפרַאד טינ ןוא טנַאה רעד וצ ןבָאה ןלָאז

 ןבַײלב רֶע טגעלֿפ ,ןייגעצ ךיז ןגעלֿפ רעטעברַא יד ןעוו ,טכַאנ רַאֿפ

 ןבַײלקֿפױנוצ ןוא ךעלעקניוו עלַא ןיא ןרעטשינמורַא טגעלֿפ ,ּפַאש ןיא

 ןרעטנוא ,ןענישַאמ-יינ יד רעטנוא ,ליד ןֿפױא -- ךיז טָאה סע ּוװ/

 לקיטש ַא טרעגלַאװרַאֿפ -- שיטסערּפ ןרעטנוא רערָא שיטדַײנשוצ

 ַא ,ךעלקעה רעדָא ךעלּפענק רָאּפ ַא ,םעדָאֿפ עקלוּפש ַא ,הרוחס

 יֿפונוצ ץלַא טגעלֿפ .ןעגנוצוּפַאב ערעדנַא רעדָא עמשַאט לקיטש

 טיג לָאז ךַאז ןייק ,ץַאלּפ ןֿפױא ןגײלקעװַא ןוא ןריטרָאטסיױוא ,ןבַײלק

 .ץעווינ ןיא ןייג

 קיטש ַא ןרָאװעג ןשטיװעקרַאמ המלש ַײב זיא ּפַאש סנוז םעד

 טעברַא ,ימייה ,ןוז רעד סָאװ ,ךעלקילג ןעוועג זיא רע ,ןבעל ןַײז ןוֿפ

 ,ליֿפעג סָאד טַאהעג טָאה רע ןוא .תילכּת ַא וצ טמוק ,ףױרַא ךיז
 טינ ,ּפַאש רעדנַא ןַא ןיא ,שרעדנַא ןצעמע ַײב ןיוש טלָאװ רע זַא

 | ,ןטליגּפָא םיא לָאז ןעמ ,ןטעברַא ןעגנַאגעג
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 -עֿפ יד ןיא ןַײרַא זיא רע טניז ,טציא זיא רעדיוו ןימייה יב

 סעּפע ןרָאװעג עטַאט רעד ,טנַאקירבַאֿפ רעכַײר ַא ןרָאװעג ןוא ןרעד

 טײקנלַאֿפעג רעקילָאמַא ןַײז ןוֿפ גנונָאמרעד עמענעגנילאמוא ןַא .יוװ

 קעװַא לָאז עטַאט רעד ,טלָאװעג ןרעג טלָאװ רע ןוא ,טייקיטשינ ןוא

 םעד ןגָאז וצ ןבילקעג ךיז רע טָאה לָאמ ןייא טינ ןיוש ,ּפַאש ןוֿפ

 רֶע זַא ןוא ןישַאמ רעד ַײב ןטעברַא וצ טלָא-וצ זיא רע זַא ,ןטַאט

 -ַאמ ןרעגנִיי ַא רַאֿפ ןישַאמ יד ןזָאלרעביא טֿפרַאדַאב ןיוש טלָאװ

 -רעד רע .ןָאט וצ סָאד טומ םעד טַאהעג טינ רעבָא טָאה רע .רעניש

 םיא טָאה סָאװ ,עטַאט רעד ןעוועג טרָאֿפ זיא סע זַא ,ךיז טנָאמ

 -עג ןוא טגײלעגּפָא ץלַא סע רע טָאה .ןעברַאוצֿפױרַא ךיז ןֿפלָאהעג

 רעד ַײב רענישַאמ ַא יװ ּפַאש ןיא םיא ַײב ןציז ןטַאט םעד ןוָאל

 ןשיווצ טײקדמערֿפ ַא טלעטשעגנַײא רעבָא ךיז טָאה סע .ןישַאמ רעד

 ןוא ןבעל ןקסַײטלוה ןַײז טימ ןעגנַאגעגנָא זיא ימייה .ןוז ןוא ןטַאט

 רעד יו טקנוּפ טָא ,טנכערעג טינ רָאג ןטַאט ןטימ ךיז טָאה רע

 רעטלַא רעד ןוא .ּפַאש ןיא ןענוֿפעג טשינ רָאג ךיז טלָאװ עטַאט

 -לוה ןוא םיכרד סלדנוז ןַײז ןוֿפ טַאהעג רעצ סיורג טָאה המלש

 -עצ טרעוו סנַײז ץרַאה סָאד יװ ,טליֿפעג טָאה רע ןוא ,ןבעל ןקסַײט

 .רונש רעד רַאֿפ ץרַאה סָאד ןָאטעג ייוו סרעדנוזַאב טָאה םיא .טצַאלּפ

 ,הרוחס לקיטש עטשרע סָאד טינ ןיוש זיא'ס,, .בַײװ סימייה ,רענַײז

 רעד טָאה ,"ןגעמרַאֿפ ןַײז טרטּפ רענַײז טישכּת רעד ןעמעוו ףיוא

 סימייה ,דערדלימ ,יז ןוא,; ,טייקרעטיב טימ טכַארטעג המלש רעטלַא

 ."טכיל ַא יו סיוא-טייג ןוא ךיז טסע ,ביוט עליטש יד ,בַײװ

 ןיא ןוז םוצ ןײגנַײרַא טלָאװעג לָאמ ןייא טינ ןיוש טָאה רע

 -דיזסיוא טוג םיא ןוא ןדייררעביא ץלַא ןגעוו םיא טימ ןוא ָארויב

 טנָאמרעד רע .םיכרד עקסַײטלוה ןוא ןעגנוריֿפֿפױא ענַײז רַאֿפ ןעל

 זיא רע .רעװ יבַא טינ טרָאֿפ טציא זיא לדנוז סָאד זַא ,רעבָא ךיז

 -עשרַאֿפ טלָאװעג טינ םיא רע טָאה ,טנַאקירבַאֿפ-רעדיײלק רעכַײר ַא

 .טייהנגעלעג רעקיסַאּפ ַא ףיוא טגײלעגּפָא ץלַא סע טָאה רע ןוא ,ןעמ

 לא
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 טימ ןּפעלשמורַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה שטיוװעקרַאמ ימייה טניז

 -נַײא דערדלימ בַײװ ןַײז זיא ,"ןירענַײזרעד, עַײנ יד ,עלעמַאד רעד

 -רַאֿפ ןביוהעגנָא ןצנַאג ןיא יז טָאה רע .גָאט וצ גָאט ןוֿפ ןעגנַאגעג

 ןוֿפ טָאה ןדערדלימ ַײב .םײהַא ןעמוקעג ןטלעז זיא ןוא ןקיסעלכָאנ

 רעווש ןרַאֿפ רעסיוא רעבָא .,ץרַאה סָאד טצַאלּפעג קיטייוו ןוא הּפרח

 ןוא קילגמוא ריא טָאה יז .טגָאלקַאב טינ םענייק רַאֿפ ךיז יז טָאה

 ןטָאש ַא יװ ןעגנַאגעגמורַא זיא ןוא ךיז ןיא טקיטשעג קיטייװ

 ןיא קידנקיטש יז טָאה -- !רימ רַאֿפ טינ ןיוש טרַא ךימ --

 ךיא ןעק סָאװ רעבָא -- רעווש ןרַאֿפ טגָאלקַאב ךיז ןרערט יד .ךיז

 .רעדניק יד רַאֿפ הּפרח ַא ךָאד זיא סע ?רעדניק יד ןגָאז

 טינ םיא וטסכַאמ סָאװ רַאֿפ ?םיא וטסגַײװש סָאװ רַאֿפ ָאט --

 -רַא קידנענעק טשינ ,המלש רעטלַא רעד טָאה --- ? ןלַאדנַאקס .ןייק

 -כַאװש ריא ןֿפרָאװעגרָאֿפ לָאמ ןייא ריא ,רעצ סרונש רעד ןגָארטרעב
 .טייק

 -גיזער יז טָאה -- !טינ סע ןעק ךיא זַא ,ןָאט ךיא לָאז סָאװ ---

 ,טנייוועצ קרַאטש ךיז ןוא טרעֿפטנעעג טרינ

* 

 ַיײב ךיז טָאה ןוז ןֿפױא ןרָאצ רענעגייא ןַײז ןוא רעצ סרונש רעד

 -עג ןוא ןסקַאװעג זיא .ןבילקעג ןוא ןבילקעג שטיוװעקרַאמ המלש

 סע טָאה רע זיב ,ןרעו וצ טצַאלּפעצ שזַא ,ןצרַאה ןַײז ןיא ןסקַאוװ

 עלַא רַאֿפ לָאמ ןייא ןסָאלשַאב טָאה רע ןוא ,ןטלַאהסױא טנעקעג טינ

 ,םענַײז לדנוז ןטימ ןדיירוצרעביא לָאמ

 טעברַא רעד ךָאנ המלש רעטלַא רעד זיא גָאט ןקיבלעז םעד ךָאנ

 טלעטשעגּפָא ךיז טָאה טעברַא יד ןעוו ,ּפַאש ןיא רעגנעל ןבילברַאֿפ

 ןָאטעגנָא ךעלקער יד טימ ,עקידנלַײא ןבָאה רעטעברַא עלַא ןוא

 -סָאװ ידּכ ,עדניוו רעד וצ ןָאטעג זָאל ַא ךיז ,זיולב לברַא ןייא ףיוא

 טערָאּפעג ץלַא ךָאנ ךיז המלש טָאה ,ּפַאש ןוֿפ ןייגוצסיױרַא רעלענש

 רע ןעװ ןוא ,טעברַא לדנַאב ןַײז םורַא ןוא ןישַאמיינ ןַײז םורָא

 ןַא ,ךיז רע טָאה ,ָאטינ ּפַאש ןיא ןיוש זיא רענייק זַא ,ןעזרעד טָאה
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 ןָאטעג זָאל ַא ,עבָאסָא רעכיוה רעצנַאג ןַײז טימ רעטכַײלגעגסיוא

 .טעפמיא ןַא טימ .ָארויב רעד וצ

 ,ןדייב ייז רע טָאה ,ָארויב ןטַאװירּפ סימייה ןיא קידנלַאֿפנַײרַא

 -נערברַאֿפ ךעלטימעג ןֿפָארטעג ,"ןירענַײזעד, יד ןוא עלעדנוז ןַײז

 ענעֿפילשעג-קידלקניֿפ ןוֿפ ןוא ןטרָאק ןיא טליּפשעג ןבָאה ייז .ןעג

 ןֿפױא טכַארבעגֿפױא ןרָאװעג זיא ימייח .רעקיל ןעקנורטעג ךעלזעלג

 -ַאלקנָא טינ ,ָארויב ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא םעצולּפ זיא רע סָאװ ,ןטַאט

 גָאז א רע טָאה זייב ןוא קידלודעגמוא ,ריט ריא רעִירֿפ קידנּפ

 : ' : ןָאטעג

 סָאװ ,רעלענש גָאז ,ונ ?וטפֿפרַאד סָאװ ?עטַאט ,זיא סָאװ ---

 | ...?וטסליוו

 טקנערקעג ןוא טקידײלַאב טליֿפעג ךיז טָאה המלש רעטלַא רעד -
 -ורַא רעבָא סע טָאה רע .טײקבָארג ןַײז ןוֿפ ןוא עמַאנֿפױא סנוז ןוֿפ

 :ןֿפורעגּפָא ךיז ןסַאלעג טָאה רֶע ןוא ןעגנולשעגרעט

 / +ןיײלַא ןעז ךיד ךיא געמ --
 ייז ןוא ָארויב ןוֿפ רעמיצ ןטייווצ ַא ןיא ןַײרַא ןענַײז ייז ןעוו

 -ֿפיױא ןַא טימ המלש רעטלַא רעד טָאה ,ןגיוא ריֿפ ףיוא ןעוועג ןענַײז

 :ןדייר ןביוהעגנָא ,לוק ןטקיטשרַאֿפ טעמּכ ,ןקידקיטייו ןטגערעג

 ...ןדערדלימ ןגעוו ןדייררעביא ריד טימ ןעמוקעג ןיב ךיא ---

 יז ?טולב סָאד ריא וטסּפַאצרַאֿפ סָאװ ?ריא וצ וטסָאה סָאװ ,גָאז

 עטַאט ַא ,טינ ךיז וטסמעש יוװ ..,גָאט וצ גָאט ןוֿפ ןַײא ךָאד טייג

 -עגנַײרַא רעטנרָאצעצ ַא המלש טָאה -- ...ָאי ןוא ...רעדניק ןוֿפ

 טימ ָאי ןיוש דייר ךיא זַא --- ןגיוא יד ןיא ךַײלג לדנוז ןַײז טקוק

 ןַײד ןגעוו ןדייררעביא ריד טימ געוו ןייא רַאֿפ עקַאט ךיא ליוו ,ריד

 ןוא ןעזוצ טינ רעמ ןיוש סע ןעק ךיא . ..ןײמעגלַא ןיא גנוריֿפֿפױא

 רע טָאה -- ...ָאיָאד-טָא ןיוש רימ טייטש סע ...ןגָארטרעבירַא

 רַאֿפ סע ןענַײז סָאװ --- ןצרַאה ןיא קַאלוק ןטימ ןּפַאלק ןביוהעגנָא

 ןיא טָאג ןייק ,רשוי ןייק טינ רָאג טסָאה ...?ריד ַײב םיכרד ַא

 ךיז טסָאה וד ןעמעװ ןוֿפ ןסיוו ךיד לָאז לוװַײט רעד ...? ןצרַאה
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 ַא ..?רענַײד ןעמַאמ רעד ןוֿפ ...?רימ ןוֿפ ...טנרעלעגּפָא סע

 ןוֿפ ...ןעוועג ענעדִיי ערשּכ ַא ...ןבָאה יז לָאז ןדע-ןג ןקיטכיל

 ...ןשטנעמ עכעלטנרָא ,ענַײֿפ עלַא ,ךיז טכוד ? החּפשמ רעזדנוא

 ,קנעדעג ...טביולרעד זיא ץלַא ,רקֿפה זיא ץלַא זַא ,עקַאט טסניימ וד

 ךָאנ טסעװ ...טלעוװ רעד ףיוא טָאג ַא ןַארַאֿפ ךָאנ זיא סע ,ימייה

 -- ...טעּפשיױצ ןַײז ןיוש טעוו סע רעבָא ...ןבָאה הטרח לָאמ ַא

 ףיוא ןָאטעג ץעז ַא רעש ךיז רע טָאה ,קידנצֿפיזּפָא קרַאטש ןוא

 יה | ,לוטש ַא

 ,גנוקריוו עטרעקרַאֿפ ַא טַאהעג ןבָאה דייר-רסומ סנטַאט םעד

 ןיא .ןרילָאק ײלרעלַא ןטַײב ןעמונעג ךיז ןבָאה םינּפ סימייה ןיא

 ןטַאט ןֿפױא ךיז טָאה רע ןוא טולב סָאד טכָאקעגֿפױא טָאה םיא

 | | : ןעירשעצ

 רימ טסליוו וד ןוא ?ןגָאז רסומ רימ ןעמוקעג טסיב ? סָאװ ---

 ךיא יװ ןוא סענזיב ענַײמ ןריֿפ לָאז ךיא יו ,ןגָאז העד ַא ךיוא ךָאנ

 טציא סע טעװ ,ױזַא ביוא ,ונ ? ןבעל ןטַאוװירּפ ןַײמ ןיא ןריֿפ ךיז לָאז

 טלָאװעג גנַאל ןיוש ריד סע בָאה ךיא ,עטַאט ,רעה ...ףוס ַא ןעמענ

 -יא טסֿפרַאדַאב וד ןוא ןטעברַא וצ טלַא-וצ ןיוש טסיב וד זַא ,ןגָאז

 ןוש טסנעק ...רָאטײרעּפָא ןרעגנַיי ַא רַאֿפ ןישַאמ יד ןזָאלרעב

 ןקישנַײרַא קעשט םעד ריד לעוװ ךיא ...זיוה ןיא ןבַײלב ןגרָאמ

 .יי ךָאו עדעי זיוה ןיא

 ןטלַא םעד סע טָאה ,ךיז ןיא טולב לסיב ַא טַאהעג טָאה רע ּוװ

 יו ,רע טָאה טליֿפעג .םינּפ ןיא ןָאטעג גָאי ַא שטיוועקרַאמ המלש

 עקידרעַײֿפ ייווצ ןזָאלּפָארַא םיא ןוא םענַײז לדנוז םוצ ןייגוצוצ

 -עגֿפױא עבָאסָא ןוא סיירג רעצנַאג ןַײז טימ ךיז טָאה רע .שטעּפ

 -עגוצ ,רעטכַײלגעגסױא ןַא ,רעצלָאטש ַא זיא ,לוטש ןוֿפ טלעטש

 .:טגָאזעג לוק ןיא טייקצלָאטש טימ ןוא ןוז םוצ טנעָאנ ןעגנַאג

 ןַײֿפ ,ונ ...?ּפַאש ןוֿפ סױרַא ךימ טסבַײרט ?רָאג ױזַא ---

 אמּתסמ ןיוש לע ךיא ,אלימ ,רָאנ ...!ךיז טבעלרעד ןַײֿפ רעייז

 ,רענַײמ טישכּת ,רעה ןוא ...ריד ןָא טיורב לקיטש ןַײמ ןענידרַאֿפ

 סע טלַאה ...ךָאװ עדעי ןקעשט ןייק ןקיש טינ רימ טסֿפרַאד וד
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 גנוטכַארַאֿפ טימ רעטרעװ עטצעל ענַײז רע טָאה -- ...ךיז רַאֿפ

 זיא ןוא ןַײרַא םינּפ ןיא םענַײז לדנוז םעד ןָאטעג רעדיילש ַא יװ

 טי א אטא אה הא טאג ראה רוה הוא סא סא עא עא סא סיֿפָא ןוֿפ סױרַא

 המלש ןטלַא םעד טרעהרעד ךיז טָאה ריטּפַאש טַײז רענעי ןוֿפ
 יד ףיױא טירס ערעווש ענַײז ןוא ןטסוה טכַײקרַאֿפ סעשטיוװעקרַאמ

 .עדַײבעגיּפַאש רעסיורג רעד ןוֿפ ּפערט

 1954 י"נ ,"טרעשַאב זיא ױזַא, ךוב ןופ |

 גרעבדלָאג חנ

 םידיגנ

 גנולייצרעד

 ןֿפױא ןישַאמבייה רעד ןוֿפ ןעגנַאגעגסױרַא זיא ןעמ יוו ךַײלג

 שיורעג רעד ןָאטעג גָאלש .ַא ןרעיוא יד ןיא טָאה קָאטש ןטֿפלעװצ

 -בַאֿפ עסיורג יד .ןענישַאמ-סערּפ ןוא -יינ ןוֿפ ַײרעקסַארט סָאד ןוא

 -ָאק רעגנַאל רעד .שזַאטע ןצנַאג םעד טעמּכ ןעמונרַאֿפ טָאה קיר

 לגילֿפ ןקניל ןַײז ןיא .דלד ַא יװ ןגיובעגסיוא ןעוועג זיא רָאדיר

 -וא עטדליגַאב טימ ריט ענעבמעד ,עטיירב ,עכיוה ַא ןענַאטשעג זיא

 טנֿפעעג יז טָאה ןעמ זַא .*רערושטקעֿפונַאמ גנידוָאלק ןַאמטָאר, : תוית

 ףרַאש יולב ַא טָאה ,עניציֿפָא-םענֿפױא רעד ןיא ןַײרַא זיא'מ ןוא

 ןרעטנוא ןוֿפ ןּפמָאל עשירטקעלע ערַאבעזמוא ללש םעד ןוֿפ טכיל

 רעֿפיט רעד .ןגיוא יד ןיא ןָאטעג דנעלב ַא טיֿפוס ןטברַאֿפעג-סַײוװ

 ,טָאה סָאװ ,רָאיװַאק ןכייוו ַא טימ רעטעבעגסיוא ןַא ןגעלעג זיא ליד

 -נַײרַא יד ןוֿפ טירט יד ךיז ןיא טעֿבנגעגנַײרַא ,ֿבנג רעליטש ַא יװ

 | | - .ענעמוקעג

 סיֿפ עטצינשעגסיוא עניד ףיוא ןענַײז טנעוו ייווצ ןבענ טרַאה
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 ןבענ .דַײז םענירג טימ ענעגיוצעגרעביא ,ןלוטש טכַא ןענַאטשעג

 -סטֿפעשעג ןוא טסעג יד זַא ,עלעצעטישַא ןרעּפוק ַא --- ייז ןוֿפ ןדעי

 סָאד ןעלסײרטוצּפָארַא ןיהווװ ןבָאה ןלָאז ,רעהַא ןעמוק סָאװ ,טַײל

 -עמ ענעסקַאװ עכעלטע .ךעלטערַאגיצ ןוא ןטערַאגיצ ערעייז ןוֿפ ׁשַא

 -טנַאמ-רעביוא ןוא ןגוצנָא ערעַײט ןיא ענעוטעגנָא ,ןעניקינַאמ-רענ

 סרעקוק ענרעזעלג ערעייז טימ ןבָאה ,עדָאמ רעטצעל רעד ןוֿפ ןעל

 .רעביאנגעק ךעלדיימ עגנוי יד וצ טלכײמשעגרעבירַא עטַאװעּפמָאלג

 ענייא .ךעלדיימ ַײרד ןסעזעג ןענַײז ןשיטבַײרש עכעלטע ַײב

 -בַײרש א ףיוא ןּפַאלק וצ טרעהעגֿפױא טינ טַײצ עצנַאג יד טָאה

 סָאד !וָאלעה;, :ןָאֿפעלעט ןֿפױא טדערעג טָאה עטייווצ יד .עקנישַאמ

 םורַא ןוֿפ ,לדיימ עטירד סָאד ."ינַאּפמָאק גנידוָאלק ןַאמטָאר, זיא

 ,עשרַאטערקעס-טּפיוה יד ןעוועג ָאד זיא סָאװ ,רָאי קיצנַאװצ ןוא ירד

 ןריּפַאּפ סיוטש םעד ןוֿפ ּפָאק םענייש ריא ןבױהעגֿפױא טינ טָאה

 עניציֿפָא רעד ןיא ןעוועג טציא ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ יד יו טקנוּפ

 ןעגנַאגעגנָא טינ ןיטולחל ריא ןטלָאװ

 רענייא ןוֿפ ןענַאטשעגֿפױא זיא סָאװ ,ןױשרַאּפסנַאמ רעקיד ַא

 ענַײז ןוֿפ רַאגיציַאנַאװַאה םעד ןעמונעגסױרַא טָאה ,ןלוטש יד ןוֿפ

 ַא טָאה -- ןענַאּפשמורַא ןביוהעגנָא רעזעוורענ ַא ןוא ןּפיל עבָארג

 -עגּפָא ןַא ןוא גנירג ,עלעטסוה סָאד טָא .ןָאטעג עלעטסוה טַאקילעד

 ןסיוו טזָאלעג זיולב .טניימעג טינ סטכעלש ןייק הלילח טָאה ,טקַאה

 ןרָאװעג זיא רענַײז ףוגה-לעב רעד זַא ,עשרַאטערקעס-טּפױה רעד

 | .ןטרַאװ גנַאל-וצ ןוֿפ קידלודעגמוא

 עכלעזַא ןוֿפ טַײטַאב םעד טסוװעג טוג רעייז טָאה לדיימ סָאד

 ַא טימ רעדעֿפַײלב ַא ןעמונעג ,ןענַאטשעגֿפױא יז זיא .ךעלעטסוה

 רענרעזעלג רעד וצ ןעגנַאגעגוצ ,טנַאה ןיא לטֿפעה קידנעריוו-טיירב

 ךעלעמַאּפ ,טעניבַאק 'סָאבעלַאב ריא וצ טריֿפעג טָאה סָאװ ,ריט

 :טגָאזעג למינּפ טקידלושרַאֿפ ַא טימ ןוא טנֿפעעג ,טּפַאלקעגנָא

 עגנַאל ַא ןיוש טרַאװ ןַאמקילג רעטסימ ,ןַאמטָאר רעטסימ --

 ןוֿפ רעמיטנגייא רעד ,דליֿפרָאק רעטסימ ָאד ןטרָאד זיא ךיוא .טַײצ
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 ,ןגוצנָא טנזיוט ייווצ ןלעטשַאב ליוו רע .רעבלעוועג סקעז עסיורג יד

 םעד ןריצודער ןגעוו םינּפ ַא ,ְךַײא טימ ןדייר עִירֿפַא ליוו רע רָאנ

 ..זַײרּפ

 ,טַאלג ַא טימ ,ןרָאי רעקיצכעז יד ןיא דיי רעקידרענייב-טיירב ַא

 ןֿפױא רָאה עסַײװ ,ערעטיש ןוא ןגיוא עגולק ,עיולב ,םינּפ דנור

 ץיּפש רעטעקַאנ רעד ןעזעגסױרַא ךיז טָאה סע עכלעוו ווֿפ ,ּפָאק

 םענעגָאהַאמ ,ןסיורג ןַײז ַײב ןסעזעג ןַאמטָאר גילעז זיא ,ןברַאש

 ענבָארד ךס ַא טימ ךוב ךעלגנעל ַא ןיא טקוקעגנַײרַא ןוא שיטבַײרש

 ןוא רעטיור ךָאנ םינּפ ןַײז זיא ןעמוקנַײרַא סלדיימ םענוֿפ .ןרעֿפיצ

 עטיײרּפשעצ יד טימ זָאנ עקיד יד .ךעלנייוועג יוװ ןרָאװעג רעטַאלג

 ןקידנעשטשילב ַא טימ טצנַאלגעצ סעּכ ןוֿפ ךיז טָאה רעכעלזָאנ

 -ירבַאֿפ רעד .עקשעוועלָאה ענעבמעד ַא יװ ןעזעגסיוא ןוא למעלֿפ

 -נעּפ םענרָאמרַאמ ןֿפױא ןעּפ ענעדלָאג ןַײז טגײלעגקעװַא טָאה טנַאק

 :ןקילב עטלַאק רָאּפ א ריא ףיוא טלעטשעגנָא ןוא רעטלַאה

 לעװ טנַײה זַא ,ייז טגָאז ןוא ,אקעבער סימ ,טוג ױזַא טַײז --

 ךלַאב ןיוש .קיטַײרֿפ ךָאד ןיא'ס .ןעז ןענָאק טינ םענייק ךיא

 סָאד ןרילָארטנַאקרעביא ךָאנ ןומ ךיא .טנװַא ןיא קיטַײרד ַײרד

 ןעמוק ייז ןלָאז .רעטעברַא יד סע טלייטעצ ןעמ רעדייא טלַאהעג

 ןוא ...!ןֿפױלטנַא טינ ץעגרע ןיא ןלעוװ ייז ,השקשינ .תבש ךָאנ

 ןבעג ליו רע ביוא זַא ,ןגָאז ריא טנָאק ןדליֿפרַאג רעטסימ םעד

 -- טינ רעמָאט ןוא ,טוג זיא חקמ ןטלַא ןֿפױא גנולעטשַאב יד
 ...!ךיוא םיא ןָא טעברַא גונעג בָאה ךיא ...!טינ ןעמ ףרַאד

 לטֿפעה םעניא ךיז ַײב טריטָאנרַאֿפ ץלַא סָאד טָאה ַאקעבער

 טײקזעיצַארג רעשלדיימ רעקיבלעז רעד טימ סױרַא זיא יז ןוא

 רעדיוו ךיז טָאה ןַאמטָאר גילעז .ןעמוקעגנַײרַא רעירֿפ זיא יז יװ

 ןכילגרַאֿפ ןקעשט יד ףיוא סעמוס ענעבירשעגנָא יד ןיא .טֿפיטרַאֿפ

 ןעז טלָאװעג ץלַא טָאה רע .ךוב ןיא ךיז ַײב ןרעֿפיצ יד טימ ייז

 ןיא תועט ןייק טכַאמעג טינ ץעגרע ןיא טָאה רעטלַאהכוב רעד יצ

 ןבָאה ןרעֿפיצ יד יו ,טליֿפרעד רע טָאה לָאמ ַא טימ רָאנ .ןובשח

 -טינ ַא .ןגיוא יד רַאֿפ ןעלדניווש ןוא ןעגנירּפש ,ןצנַאט ןבױהעגנָא
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 ַא ךיז טָאה סיֿפ ןוא טנעה יד ןיא .ןלַאֿפַאב םיא זיא טייקטוג

 .טּפַאכעגנַײרַא טײקיזָאלטכַאמ
 ןכייו ןוא ןֿפיט םעד ןיא ןציז ןבילבעג רע זיא תוחוּכ ןָא

 -שג טָאה ןברַאש רעד ןוא ןרָאװעג ליוה זיא חומ רעד ,לוטשיירד

 -עג טשינ גנַאל טָאה סָאד סָאװ ,סנ  ַא .ַײלב קיטש ַא יװ טקירד

 ,ךיז וצ לסיב ַא ןעמוק ןביהעגנָא טָאה גילעז ןעוו ןוא ,טרעיוד.

 ץלַא סָאד רע ףרַאד סָאװ בילוצ ;ןֿפָאלעגנָא קנַאדעג ַא םיא זיא

 זַא ןגעמרַאֿפ עסיורג סָאד ןזָאלרעביא רע טעװ ןעמעוו ....? ןבָאה

 ,םייה רעד ןוֿפ קעװַא גנַאל ןיוש זיא ,לדוד ,ןוז רעקיצנייא ןַײז

 ןגיױא ענַײז ןיא ןענַײז סָאװ ,עמַאמ-עטַאט ןגָארטרַאֿפ טנָאקעג טינ

 -קַא ןדמערֿפ ַא טימ שילגנע טדערעג ןוא ?סנרָאהנירג; ןעוועג

 לעינעד, ףיוא "לדוד; ןוֿפ ןטיבעגסיוא רע טָאה ןעמָאנ םעד .טנעצ

 טַאקָאװדַא רעטסכַײר רעד ןרָאװעג רע זיא טַײצ רעד ךרוד .?הטָאר

 ןשילױטַאק ַא ןיא עסקיש ַא טימ טַאהעג הנותח .וָאר-קרַאּפ ףיוא

 ןָאֿפעלעט ןֿפױא ןעגנולקעגנָא טינ לָאמ ןייק וליֿפַא ןוא רעטסיולק

 ךיג שֿפנ-תמגע ןוֿפ ןענַײז סָאװ ,ןעינעה ןוא םיא ףיוא ןגערֿפ וצ

 ףיוא רעמייב עמַאזנייא ייווצ יו ןבילבעג ןוא ןרָאװעג טרעטלערַאֿפ

 טרעלקעג דיי רעטלַא רעד טָאה --- ןיינ .ךַאילש ןטיירב ןוא ןטַײװ ַא

 רעסעב ןיוש .ןזָאלרעביא טינ רָאג רע טעװ םענַײז לדנוז םעד --

 ...ןכורב דנַײרֿפ ןַײז טֿפעשעג סָאד ןבעגרעביא

 יד ןיא ןשינעכעטש עֿפרַאש טימ ,טײקֿפַאלש עקיטציא יד

 -עג גנַאל ןוֿפ ןיוש טָאה רע זַא ,טגָאזעגרעטנוא םיא טָאה ,ןטַײז

 -לָאּפ ןייק בַײװ ןטימ ןרָאֿפקעװַא ןוא גנידצלַא ןבעגֿפױא טֿפרַאד

 טֿפרַאדעג רָאג רע טָאה רשֿפא ןוא ,שטיב-ימַאימ ןייק יצ ,סגנירּפס

 .תֿפצ טָאטש יד זַא ,ךָאד טגָאז ןעמ .לארׂשי-ץרא ןיא ןצעזַאב ךיז

 .רעטוג ַא זיא ןטרָאד טַאמילק רעד ןוא ענייש ַא רעייז זיא

 ןעמ יו ,קנַאדעג םעד ךיז ןוֿפ ןבירטרַאֿפ רע טָאה דלַאב רעבָא

 .ֿפרַאװקעװַא טעװ רע ,טסייה סָאװ ;גילֿפ ענדילז ַא טבַײרטרַאֿפ

 -עג ןבעל עצנַאג סָאד טָאה רע סָאװ ,סָאד טנעה ענעגייא יד טימ

 ..ךס ַא ןבילקעגנָא רע טָאה טלעג ,תמא ...7?ןטיהעגּפָא ןוא טיוב
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 סָאװ ,?סענזיב, יד ךיז ןוֿפ !:ןעײנערָאקסױרַא רע טעוװ יו רָאנ

 .טינ גָאט ןייק םעד ןָא ןָאק רע ןוא ןטולב יד ןיא ןַײרַא םיא זיא

 -שג יד ןענוּפשעג רעטַײװ רע טָאה -- ללכב ןוא ...? ןעמוקסיוא

 ,שטיב-ימַאימ ןיא ןָאטעג רע טלָאװ רעגייטש ַא סָאװ -- ןעקנַאד

 ןדַײס ...?טינ רע ןָאק ןליּפש ןטרָאק ןייק זַא ,סגנירּפס-לָאֿפ ןיא יצ

 .ןעיולב םעד ףיוא ןקוק ,םיױבנעמלַאּפ ַא רעטנוא ןעינעה טימ ןציז

 ...ןעמוק טעװ טיט רעד זיב ןטרַאװ ןוא למיה ןטרָאלקעגסיוא

 -רעד טינ קירבַאֿפ ןוֿפ שיורעג רעד זיא טעניבַאק ןיא רעהַא

 ,ךיּפעט ןטיור קיד ַא טימ רעטקעדַאב ַא ,ליד רעד ַײס .ןעגנַאג

 רָאדירָאק ןוֿפ גנַאלק ןייק ןבָאה ,טנעװ:ײנעגַאהַאמ ,עבָארג יד ַײס

 גנַאג ןטימ ןסקַאװעג טייקליטש יד ָאד ןיא ,טזָאלעגכרוד טינ

 :.ןוא ןושל ןגייא רעייז ףיוא טדערעג ןבָאה סָאװ ,ןעהעש יד ןוֿפ

 טלעֿפעג ָאד טָאה טײקכַײר רעקידלַאװג רעד ץוח ַא זַא ,טלייצרעד

 -טנייועג םעד ןוֿפ ןבָאה ןשטנעמ עכעלקילג סָאװ ,טײקמערַאװ יד

 עטכער יד ןגיוצעגסיוא דיי רעטלַא רעד טָאה שינַאכעמ .האנה ךעל

 'ןטרָאד ןוֿפ ,שיטבַײרש ןֿפױא עלעטסעק םענערוטילָאּפ םוצ טנַאה

 ןעיולב ַא טזָאלעגסױרַא ,טרעכױררַאֿפ ,רַאגיצ ןגנַאל ַא ןעמונעגסױרַא

 .סע :טיֿפוס ןכיוה םוצ ּפָאק םעד ןסיררַאֿפ ןוא ליומ ןוֿפ ךיור ליונק

 'וצ ןרָאֿפוצ רע טעװ גָאט ַײב .תבש זיא ןגרָאמ סָאװ ,טוג ךָאנ זיא

 "רַא עטגנערטשעגנָא יד ,טֿפעשעג סָאד ןסעגרַאֿפ ןוא םייהַא ןכורב
 : ,טעניבַאק םעד ןוא קירבַאֿפ ןיא טעב

 :טגערֿפעג קידהענכה ןוא ןעמוקעגנַײרַא רעדיוו זיא ַאקעבער

 .סיֿפָא ןיא רימ ַײב זיא ?ןַאמרָאֿפ רעד ,ןַאמטָאר רעטסימ ---

 טָאה ריא ןקעשט יד ןליײטעצ וצ טַײצ .רעגייז ַא ריֿפ ךָאנ דלַאב

 | ...?טקוקעגרעביא ייז ןיוש

 ןוֿפ יו טּפַאכעגֿפױא סָאבעלַאב רעד ךיז טָאה --- ? סָאװ ,ַאה ---

 טדער סָאװ ןגעוו ?ןקעשט עכלעוו -- 4 ןרעווש ןוא ןגנַאל ַא

 ..?ַאקעבער סימ ,ריא

 ,רעריפקרעװ ? --- .לצרָאװ ןטימ ןסַײרסױרַא !
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 ןיוש ןֿפרַאד רעטעברַא יד .ןַאמטָאר רעטסימ .,תוריכׂש יד --

 ןעגנערבסורַא םיא לָאז ךיא זַא ,טרַאװ ןַאמרָאֿפ רעד ןוא םייהַא ןייג

 | ...ןקעשט יד

 -כָאנ רע טָאה -- ...ייז טמענ ,טוג רעייז !ןקעשט יד ,ךַא --

 יו ,ןעגנוזַײװנָאטלעג סיוטש םעד ךיז ןוֿפ ןבעגעג קור ַא קיסעל

 -טנַא .ןסעגרַאֿפ רָאג -- טַאהעג טינ טרעוו ןייק םיא ַײב טלָאװ סָאד

 חומ רעד טינ ןיוש טעברַא רעטלע רעד ףיוא זַא ,םינּפ ַא .טקידלוש

 .ןַײז וצ ףרַאדַאב סע יו

 תונמחר ַא ךיז טָאה ןגיוא עצרַאװש עסיורג יד ןיא לדיימ םַײב

 ךיג זיא *תונמחר; סָאד רעבָא .ןשטנעמ ןרעטלע םעד ףיוא ןזיוװַאב

 לקעּפ םענעגייא ןרַאֿפ ארומ רעטַײװ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ

 ןרילרַאֿפ ןוא רע יװ ּפמעט ,טלַא ױזַא ןרעו ךיוא יז טעװ :רענייב

 סָאד טעװ יז ...!ןַײז טינ ןָאק סע ...?םינּפ םענוֿפ טייקנייש יד

 ַאקעבער טָאה לכיימש םענעגנּוװצעגֿפױרַא ןַא טימ ..,!ןזָאלרעד טינ

 עריא ףיױא ךיז טיירדעגסיוא קידווענח ,ןקעשט קַאּפ םעד ןעמונעג

 .ךיז רעטניה ריט יד טכַאמרַאֿפ ןוא לֿפַאנק עניד

 ענטומעלַאק טימ .רַאגיצ םעד ןגיוזעג ץלַא ךָאנ טָאה גילעז

 םוצ ןוא טעניבַאק ןוֿפ ללח ןקיטנַאקריֿפ םעד ןיא טקוקעג ןגיוא

 טלָאװ : עגַארֿפ עקיבלעז יד ןײלַא ךיז טלעטשעג ןיוש לָאמ ןטלֿפװ

 ןריובעג זיא רע ּוװ ,קסױרבָאב טָאטש רעד ןיא ךיז ַײב ,ןטרָאד רע

 ַאזַא טַאהעג ךיוא ,ןטַאט ַא ןָא םותי ַא ןבילבעג טייהרעגנוי ןוא

 ליֿפ ױזַא ןוא ןליבָאמָאטױא ערעַײט ייווצ ,רעזַײה ,קירבַאֿפ עסיורג

 .י.?קנַאב ןיא טלעג

 -כרוד ןבעל ץנַאג ןַײז לָאמ ַא טימ זיא לַאּוװ םעניד ַא ךרוד יו

 ,ױרֿפ עקיסקיוועג-קירעדינ ַא -- עמַאמ יד .ןגיוא יד רַאֿפ ןעמווושעג

 יד ןיא טגעלֿפ ,טנעה עטרַאדעגסיױא ןוא ןקַאב ענעלַאֿפעגנַײא טימ

 ענעזדנעג טקילֿפעג .קרַאמ ןֿפױא לּפע עטקַאבעג ןֿפױקרַאֿפ סרעטניוו

 ןציה עטסערג יד ןיא ,רעמוז .סעטסָאבעלַאב עכַײר ַײב ןרעדעֿפ

 בָאב ןטכָאקעג ,ךעלעכיק ,לגייב קישָאק ַא טימ טּפעלשעג ךיז יז טָאה

 טעז רעד וצ טיורב לקיטש ןייק טַאהעג טינ ץלַא ןוא ,סעברַא ןוא
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 טימ ןעוועג רעגנִיי זיא סָאװ ,עלעטיג ,רעטסעווש ןַײז ןוא םיא רַאֿפ

 -רעד ,ןסע ליוװ יז זַא ,ןענייוו ןיא ןטלַאהעג קידנעטש ןוא רָאי ייווצ

 םעד הנוי וצ רעל רעד ףיוא ןבעגעגּפָא עמַאמ יד םיא טָאה ךָאנ

 -ּפָא; רע זיא ןטרָאד .טסיזמוא רָאי ירד ףיוא רעדַײנש *ןקסריציֿפָא;

 -סיוא טרָאֿפ ךיז טָאה רע רעבָא ."טלעוו רעד ףיוא םונהיג ןעמוקעג

 -רענעמ ערעדנַא עלַא טימ לעזעג ַא ןרָאװעג ןוא הכאלמ יד טנרעלעג

 ,סָאבעלַאב רעדנַא ןַא וצ קעװַא רע זיא טלָאמעד .,ךַײלג וצ סרעדַײנש

 רעד ןֿפלָאהעגסױרַא ןוא רָאי ַא לבור קיצנַאװצ ןוא ףניֿפ ןעמוקַאב

 ,טנָאקעג רָאנ טָאה רע סָאװ טימ ןעמַאמ

 טָאה סָאװ ,סָאבעלַאב םעַײנ ןַײז ַײב ,"עקשיק יד? עשטיא ַײב

 תבש ןדעי ףיוא לָאז ,עטיור יד עקּפיצ ,לבַײװ ןַײז זַא ,טַאהעג טלָאה

 ןּפױרג ענעקירג טימ עקשיק עטליֿפעגנָא ןַא ןגײלנַײײרַא טנלָאשט ןיא

 טנַאקַאב לָאמ ןטשרע םוצ גילעז ךיז טָאה ,ץלַאמש ןוועקוט ןוא

 'ר ַײב טנרעלעג טָאה רע .ןוז סהנמלַא רעד עצנירּפש ,ןכורב ןטימ

 קיטסניד עלַא רעהַא ןעמוקעג זיא ןוא הֿבישי רעד ןיא .ןחנ-לאומש

 -ןביוא ןַא ןעוועג בייהנָא ןיא זיא טֿפַאשטנַאקַאב יד .?גָאט ַא ןסע;

 טָאה גילעז סָאװ ,ןוֿפרעד סָאד ךיז טָאה ןעמונעג .עטלַאק ַא ,עקיֿפױא

 ןַײז ןיא טָאה ךורב ןוא ,ןדמל ַא וצ טנעָאנ ןייטש וצ טגַאװעג טינ

 ןבייהנָא יו ןוא ןגָאז וצ סָאװ טסוװעג טינ ללכב טייקידוועמעש

 .תוא ןשידִַיי ןוֿפ טַײװ ןעוועג זיא סָאװ ,ןשטנעמ ַא וצ ןדייר

 ןרעמערַאװ ַא ןעמונעגנָא טֿפַאשטנַאק רעייז טָאה רעטעּפש רעבָא

 -נָא טַײצ רעד טימ טָאה קילעז זַא ,ךָאנ טּפיױה רעביא .רעטקַארַאכ

 טימ יצ רַאב ַא טימ לָאמ ַא ,הֿבישי רעד ןיא ןעמוקנַײרַא ןביוהעג

 טָאה רע סָאװ ,ענעשעק ןיא ןסָאריּפַאּפ עכעלטע רעדָא לּפע ןַא

 זַא ,ךיז ןטעבעג עקַאט ןוא רוחב-הֿבישי םעד ןבעגעגּפָא הקיתשב

 ,רודיס ַא ןוֿפ ןענװַאד וצ יו שטָאכ ןענרעלסיוא םיא לָאז רענעי

 ןכורב ַײב רעַײט ןוא ביל ןרָאװעג ןײלַא םעד טימ ןיוש רע זיא

 ,ןגיוא יד ןיא
 רָאי עכעלטע ןיא לַײװ ,ןטלַאהעגנָא טינ סָאד טָאה גנַאל ,תמא

 ,ויזירּפ םוצ ךיז ןלעטש וצ טַײצ יד ןעגנורּפשעגרעטנוא זיא םורַא
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 ןייק רעדורב ריא וצ ווירב ַא טקישעגקעװַא טָאה עמַאמ סקילעז ןוא

 ןוֿפ ןוז ריא ןעװעטַאר לָאז רע ,םימחר ןטעבעג ןוא עקירעמַא

 ןוֿפ ןעמוקעגנָא םורַא םישדח עכעלטע ןיא זיא .טנעה ?סעינָאֿפ ,

 עַײנ רעד ןיא טזָאלעגקעװַא גילעז ךיז טָאה .עטרַאקֿפיש ַא ןטרָאד

 .ךורב דנַײרֿפ ןַײז ןגעװ ןסעגרַאֿפ רָאג ןוא ןַײרַא טלעוו

 עכלעזַא ןעקנעדעג טנָאקעג רָאג רע טָאה יװ :טדערעגקירוצ ןוא

 קעװַא רע זיא קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעגנָא זיא רע יװ ךַײלג זַא ,ןכַאז

 ןביוהעגנָא ןוא ןטנװֶא יד ןיא טעּפש זיב טעברַאעג .ּפַאש ַא ןיא

 ךיז םורַא טַײצ רעצרוק ַא ןיא ...?רעטעברַא עלַא רַאֿפ רעִירֿפ

 ןרעיוא יד רעביא זיב ריא ןיא ךיז טבילרַאֿפ ,ןעינעה טימ טנעקַאב

 ,טכעלש טינ טנידרַאֿפ ָאד טָאה רע שטָאכ ,טַאהעג הנותח טָאה ןוא

 עגנַאל יד ןוֿפ טרעטַאמרַאֿפ ױזַא ןעועג קידנעטש רעבָא רע זיא

 טינ חוּכ ןייק טושּפ טָאה רע זַא ,עינַאװערָאה רערעווש ןוא ןהעש

 .שרעדנַא סעּפע ןגעוו ןטכַארט וצ טַאהעג

 רעד .הביס עקיצנייא יד ןעוװעג טינ ךָאנ זיא ןיילַא סָאד רָאנ

 םיא טָאה .הכאלמ-לעב רעטוג ַא ןעוועג זיא גילעז זַא ,זיא תמא

 רעביא רעעזֿפױא םעד רַאֿפ טכַאמעג סָאבעלַאב רענַאקירעמַא רעד

 תוריכׂש יד טרעכעהעג וליֿפַא ןוא ּפַאש ןיא רעטעברַא ערעדנַא ייד

 טָאה םיא .סעיציבמַא ערעדנַא ץנַאג טַאהעג טָאה גילעז רעבָא .ךיֹוא

 -עג טציא רע טָאה רַאֿפרעד .ךיז רַאֿפ סָאבעלַאב ַא ןרעוװ וצ ןגיוצעג

 .רעִירֿפ רעדייא רערעווש ךס ַא טעברַא

 ןַײז טנדרָאעגנַײא טָאה ןײארַאֿפ רעקסיורבָאב רעד ןעװ ןוא |

 גילעז ןיוש זיא ,יָאניסַאק טנעסעװַײטס, ןיא לַאב ןכעלרעי ,ןטשרע

 טנַאקירבַאֿפ ןקידהשקשינ ץנַאג ַא רַאֿפ טנכעררַאֿפ ןעוועג ןַאמטָאר

 ןענַאּפש ערעכיז טימ רעבָא ךעלעמַאּפ זיא סָאװ ,רעדיילק-רענעמ ןוֿפ

 רעד ."רעטצנעֿפ עכיוה; יד וצ רעטנענ ןוא רעטנענ ץלַא ןעגנַאגעג

 טימ גילעז .טכַאנוצ-תבש ןקידרעטניו ַא ןיא ןעוװועג זיא לַאב

 טיק רענעדלָאג ַא טימ ,רע .עטצוּפעגסיוא ןעמוקעג ןענַײז ןעינעה

 זיא לקער עצרַאװש סָאד .טעלישז ןוֿפ טיירב רעצנַאג רעד רעביא

 ןענַײז ןזיוה יד .סעציײלּפ עטיירב ענַײז ףיוא ןסָאגעגסױא יװ ןגעלעג
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 ,ןשטייגק עֿפרַאש ןוא עֿפַײטש עכלעזַא טימ טסערּפעגסױא ןעוועג

 סעינעה ...ןדרעװש *עקסײרעלַאװַאק, ןיא טנָאמרעד ןבָאה סָאװ

 -ייב ריא ןוֿפ רבא ןדעי טלוֿפעגסױא טָאה דיילק ענעדַײז עצרַאװש

 םורַא ןלערַאק לרינש ןסַײװ ןטימ ןעמַאזוצ ןוא רעּפרעק ןקידוועג

 ןיא ןוא ךיז וצ ץרא-ךרד ןֿפורעגסױרַא --- זדלַאה ןעוועזָאר .םעד

 רענעמ עגנוי עלַא ןוֿפ ןקילב יד טעינַאמעג טַײצ רעקיבלעז רעד
 .לַאז ןיא

 -נַאלג ףיט רעד זַא ,לעה ױזַא ןטכױלַאב ןעוועג זיא ָאניסַאק יד

 ןוֿפ רענעמ יד ַײב ןקָאז יד טלגיּפשעגּפָא שזַא טָאה ליד רעקיצ

 עטעקַאנ:בלַאה יד -- סעמַאד יד ַײב ןוא סעשָאלַאק יד רעטנוא

 ןסַאב ,ןטײמָארט טלַאשעג ןבָאה עניב רעסיורג רעד ןוֿפ .סעקלָאּפ

 -עג טָאה "קיזומ, יד .ךעלקַײּפ ןוא קיױוּפ ַא טימ ןטענרַאלק ,ןעלדיֿפ

 ןצנַאט םוצ םלוע םעד ןֿפורעג קיכליה ןוא ןרעיוא יד ןיא טצלירג

 טלָאװעג ןוא עילַאט רעניד רעד ַײב ןעינעה ןעמונעגנָא טָאה גילעז

 -סדנַאל רעטנַאקַאב ַא טשרע .,לירדַאק ַא ןיא ריא טימ ךיז ןזָאלקעװַא

 :ןָאטעג יירשעג ַא ןענירד ןטימ ןיא טָאה ןַאמ

 ...!?טֿפעשעג סָאד ריד ַײב טייג יו ?וטסכַאמ סָאװ ! גילעז --

 ,לוק ןיא הזגור טימ טרעֿפטנעעג גילעז טָאה -- !ייק ָא --

 טרעטשעג םיא טָאה ןצבק ַא סעּפע סָאװ ,ןסָארדרַאֿפ טלָאװ םיא יו

 .ןכַאז עמיטניא עכלעזַא ףיוא ךיז טגערֿפעגכָאנ ןוא ןצנַאט

 םורָא טנַאה עטכער יד ןגײלרַאֿפ טלָאװעג לָאמ ַא ךָאנ טָאה רע

 ףיוא ןלַאֿפעג קילב ןַײז זיא עגר רעד ןיא רעבָא ,עילַאט סעינעה

 עצרַאװש ןַײז .ןרָאי רעקיסַײרד יד ןיא ןַאמ ןגנוי ןרעגָאמ ןוא ןכיוה ַא

 רעקניל רעד וצ טנורש ןכַײלג ַא טימ טמעקרַאֿפ ןעוועג זיא עילטַאּפ

 רעד ןיא ענעגיובעגסיוא ןַא לסיב ַא ןוא עגנַאל ַא ,זָאנ יד ,ּפָאק טַײז

 עסיורג ,ןגיוא יד .םינּפ ןלעדייא ןֿפױא ןסעזעג קידוװענח זיא ,ןטימ

 עטשודיחרַאֿפ םיא ףיוא טקוקעג ןבָאה ,טעמוא טימ ענעסָאגעגנָא ןוא

 דנָאלב ַא ןענַאטשעג זיא ןשטנעמ ןגנוי םעד ןבענ .עקידנגערֿפ ןוא

 ַא יװ ןעזעגסיוא יז טָאה ןטַײװ ןוֿפ .טכיזעג קיטכיל ַא טימ לבַײװ
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 -לעז יד טימ ןגילעז ףיוא טקוקעג ךיוא טָאה סָאװ ,עװַאּפ עצלָאטש

 .ריא ןבענ ןַאמ רעד יו ןקילב עקידנגערֿפ עקיב

 ,טייקיבייא עצנַאג ַא ,טונימ ַא ,עגר ַא טרעיודעג טָאה ןקוק סָאד

 יד ןשיװצ געוו ַא ןטינשעגכרוד ןַאמ רעגנוי רעד ךיז טָאה טָא רָאנ

 ןענַײז םעטָא ןָא יו .םיא ךָאנ -- עמַאד יד ןוא ךעלרָאּפ עקידנצנַאט

 עמיטש עטנַאקַאב ַא ןוא ןגילעז ןבענ ןבילבעג ןייטש ךָאנרעד ייז

 :טגערֿפעג קידרעטיצ םיא טָאה

 ...?גילעז --

 ןבעגעג לּפַאצ ַא .טרָא ןוֿפ ןָאטעג סיר ַא ךיז טָאה ץרַאה סגילעז

 םינּפ טרעגערֿפ םעד טנָאקרעד רע טָאה קילבנגיוא ןייא ןיא .ךיז

 : טנַאה ַא ןיא טנַאה ַא ךיז ןָאטעג שטַאּפ ַא ןוא

 ...!? ךורב ,וטסיב סָאד !רענַײמ טָאג --

 ַא יװ ליונק ַא .זדלַאה ןיא ןבעגעג גרַאװ ַא סעּפע טָאה ןכורב

 טזָאלעג טינ ןוא טלעטשעגקעװַא טרָאד ךיז טָאה סיורג יד טסױֿפ

 ןושל ןָא ..ןָאטעג קֹוצ ַא ןבָאה ןּפיל ענַיי .ןרעֿפטנע טנָאקעג טינ ,ןדייר

 עדייב .,זדלַאה ןֿפױא דנַײרֿפ םענענוֿפעג ןַײז ןלַאֿפעגֿפױרַא ךורב זיא

 ןבָאה ןגיוא ערעייז ןיא ןוא טשוקעצ טייהרעמוטש ךיז ןבָאה רענעמ

 טינ ךיז ןבָאה דנַײרֿפ ייווצ יד ןוֿפ ןעױרֿפ יד .טלעטשעג ןרערט ךיז

 ןבילקעגמורַא ָאד ךיז טָאה לָאמ ַא טימ סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעגמוא

 -ולּפ רעד ןוֿפ ןרָאװעג טרירעג ױזַא ןענַײז ייז .טַײלטדנַאל לדעד ַא

 .ןענייו ליטש ןבױהעגנָא ןבָאה ייז זַא ,ענעצס רעקידמעצ

 ןעװ ןוא ןטלַאהעגנָא טינ גנַאל טָאה ןייועג עקידיײרֿפ סָאד

 רעד טָאה ,טקַיורַאב ךיז ןבָאה רעבַײװ ערעייז ןוא ןגילעז טימ ךורב

 םעד טגערֿפעג ןוא טנַאה רעד ַײב ױרֿפ ןַײז ןעמונעגנָא רעטשרע

 ; טנַאקירבַאֿפ

 ...?יז טסנעקרעד וד ---

 .םינּפ ךעלגנעל ריא ףיוא ןקילב יד טלזיּפשעגנָא טָאה גילעז

 -ָאר ריא רעבָא .ךעלטנָאק לסיב ַא ןעמוקעגסיוא םיא יז זיא סעּפע

 טנָאמרעד טינ םיא ןבָאה ןגיוא עיורג ,עטכַײֿפ יד טימ ;םינּפ רעוועז

 | :ןעזעג יז טָאה רע ּוװ
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 .זיא יז רעוו טינ סייוו ךיא ,ןייג ---

 סרעדַײנש ןקסריציֿפָא םעד הנוי !:עקנָאס ךָאד ןיא טָאד --

 ןַײד טנרעלעג ךָאד ךיז וטסָאה ןטַאט ריא ַײב .רעטכָאט עטסטלע

 ...!ירעדַײנש

 ןעוועג זיא סָאװ ,ךעלּפעצ עגנַאל יד טימ עקנָאס יד טָא --

 ...?ןרָאי יד ןייגרעד רימ טגעלֿפ ןוא גיצ א יװ דליוו

 רעדליוו ַאזַא ןוֿפ יװ ןענַאטשרַאֿפ טינ ץלַא ךָאנ טָאה קילעז

 ; טלציוועצ ךיז טָאה רע ןוא ,יױרֿפ ענייש ַאזַא ןסקַאװעגסיױא זיא גיצ

 ,עי !ענעגײא יװ טעמּכ ךָאד רימ ןענַײז ,יױזַא דלָאב יוװ ---

 ױרֿפ ןַײז וצ םינּפ ןטימ טיירדעגסיוא ךיז רע טָאה -- ןסעגרַאֿפ רָאג

 ,בַײװ ןַײמ ןיא סָאד .ןעינעה טימ טנַאקַאב טַײז ---

 ענייא ּפעק יד ןטימ ןבעגעג לקָאש ןטכַײל ַא ןבָאה ןעױרֿפ עדייב-

 ןעינעה טָאה ךורב ןוא ןָאטעג לכיימש ןגנירג ַא ,רערעדנַא רעד וצ

 ףעװעג טינ דייו ןייק ןיֹוש זיא ןצנַאט ןוֿפ רָאנ .ןבעגעג טנַאה יד
 טימ ןעלטנַאמ רעביוא יד ,ןשָאלַאק יד ןָאטעגנָא קירוצ ייז ןבָאה

 יז ןענַײז ןטרָאד .וינעוע רעטייוצ רעד ףיוא קעװַא ןוא טיה יד

 -ךיֿפ א ַײב ךיז טצעזעגקעװַא ,ןַארָאטסער ןרשּכ ַא ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא

 ,ליומ ןיא ןעמענ וצ סעפע טלעטשַאב ןוא לשיט קיטנַאק

 רעביא ןכורב ןָאטעג שטַאּפ ןטרַאצ ַא גילעז טָאה ןסע ןכָאנ

 : טגָאזעג רעכעלקילג ַא ןוא עציילּפ רעטַאװעלכורט רעד

 ךיז ןלעוו רימ זַא ,טמולחעג טינ לָאמ ןייק רָאג בָאה ךיא -- |

 ַא ןיב ףיא יו ,טוג רעיז ףןבעל ןיא לָאמ ַא ךָאנ ןעז זיא סע ןעוו

 סָאװ ןוא ?עקירעמַא ןייק ןעמוקעג וטסיב יֹװַא יו ,רעבָא ...!דַיי

 | ,..?ךיז וטסקיטֿפעשַאב סָאװ טימ ? ָאד וטסוט

 סעּפע ןלייצרעד סָאװ ,ןשטנעמ יד ןוֿפ ןעוועג טינ זיא ךורב

 -גגעלעגנַא-החּפשמ ןגעוו ,טפיוה רעכיא ,ןוא ןבעל ןגייא רעייז ןגעוו

 יד רָאנ .טלקנעװקעג טַײצ עשפיה ַא ךיז רע טָאה רעבירעד .ןטייה

 .:תוקֿפס עלַא טקיטלעוװעגרעביא טָאה ענַײז דזײרוֿפ עקיטנַלה

 זַא ,ךָאד טסקנעדעג ֹוד :הׂשעמ עטושפ ץנַאג א ןיא סָאד --

 -- ענַײמ עמַאמ יד ןוא ,"ןעינָאֿפ, ןעניד ןייג טֿפרַאדעג בָאה ךיא
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 יז זַא ןעקנָאט ףיוא קילב ןקידנטעב ַא ןֿפרָאװעג יײברעד רע טָאה

 יד -- ןגָאז דלַאב טעװ רע סָאװ ,םעד רַאֿפ ןַײז לחומ םיא לָאז

 סנַײמ בַײװ עקיטציא סָאד זַא ,טסּוװרעד קילעֿפוצ ךיז טָאה עמַאמ

 לאומש 'ר וצ קעװַא יז זיא .םיכודיש ןיא ןענַאטשעג טלָאמעד זיא

 די רעכיוה רעד זיב ,טנייוװעג גנַאל ױזַא ןוא הֿבישי-שאר םעד חנ

 טגײלעגנַײרַא ךיז טָאה דרָאב רעגנַאל ןוא רעסַײװ ,רענייש רעד טימ

 ןבעגעג ןוא טדיילקעגסיוא זדנוא טָאה רעווש רעד .ןינע םעד ןיא

 רימ ןוא טָאהעג הנותח רימ ןבָאה .ןדנ לבור טרעדנוה ףניֿפ רעניא

 .רעהַא ןעמוקעג ןענַײז

 -עג גילעז טָאה -- !ןבעל'כ ,טנַאסערעטניא רעייז זיא סָאד --

 ןוֿפ םיא ןֿפרָאװעגרעבירַא ,ןייצ יד ןשיווצ רַאגיצ לטשער סָאד טַײק

 ןבעל סָאד יו טרעדנּוװעג ךיז ןוא ןרעדנַא םעד ןיא לקניוװליומ ןייא

 ָאד ויא סָאװ רעבָא ,עי -- עלעגניר טֿפושיּכרַאֿפ ַא יו ,ךיז טיידד

 ...?ןבעל ַא וטסכַאמ ןענַאװ ןוֿפ ? גנוקיטֿפעשַאב ןַײד

 -ּפִא ,רעסַאװ טלַאק זָאלג עבלַאה ַא ןעקנורטעגסיױא טָאה ךורב

 :טלכיימשעצ ךיז ןבָאה ןגיוא ענַײז ןוא ןּפיל יד ךיז טשיוועג

 ךַאֿפ ןייק .טלעג לסיב ַא ןבילבעגרעביא זיא עזַײר רעד ןוֿפ --

 ןעמ זיא ,הנידמ סעסובמָאלָאק ןיא ,ָאד ןוא ,טינ ךיא בָאה טנַאה ןיא

 רַאֿפ טכוזעגסיוא טַײלסדנַאל רָאּפ ַא ןבָאה .םעד ןָא רענעריױלרַאֿפ ַא

 ןוֿפ רענייא .טָארק רעד רעטניה ןרעמיצ ַײרד טימ למערק ַא זדנוא

 טָאה ,סענויב טרָאס םעד ןיא ךיוא ןײלַא זיא סָאװ ,טַײלסדנַאל יד

 -רַאֿפ ןוא ןֿפױק וצ יוװ ,ןטסעמ ןוא ןגעוו וצ יו טנרעלעגסיוא זדנוא

 עגנַאל טעברַא ןעמ ,תמא .רימ ןוֿפ ּפָא טינ טייטש עקנָאס ןַײמ .ןֿפױק

 ,רַאֿפרעד טָאג ןעקנַאד רעבָא ,ךיוא רעווש עקַאט סָאד זיא ןעהעש

 ...שינעמוקסיוא רענעגייא רעד ףיוא גונעג ןבָאה רימ יבַא

 ןיא ףיט ןגילעז טָאה ,טלייצרעד םיא טָאה ךורב סָאװ ,םעד ןוֿפ

 ,ךיז ןיא גנודליב ןייק טינ טָאה רענייא ביוא סָאװ ,טײרֿפעג ןצרַאה

 טָאה טקנערקעג רעבָא ...הלעמ ַא -- עקירעמַא ןיא דָארג סָאד זיא

 טזומעג ךיז טָאה דַיי ַא ןדמל ַאזַא סָאװ ,לזמ סכורב ףיוא םיא

 | :הסנרּפ רעטלָאצַאב-טינ ַאזַא וצ ןעמענ
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 יו טנַײה .רעמורֿפ ַא ןעוועג ךָאד וטסיב ,קנעדעג ךיא יו --
 ײטשרַאֿפ ךיא .ןֿפָא תבש ןַײז זומ סָאװ ,טֿפעשעג ַא ןיא ןַײז וטסנָאק
 ָאד טסיב וד ןדַײס .ץכעזייל ןוֿפ גָאטטּפױה רעד זיא תבש זַא ,ךָאד
 ...?ןדִיי רענַאקירעמַא עטסרעמ יד יװ ױזַא ןרָאװעג

 ַא ןקילב יד טזָאלעגּפָארַא ךורב טָאה רעטמעשרַאֿפ ַא לסיב ַא
 ןסַײװ ןֿפױא ,ייט רעזעלג עטקידיילעגסױא יד ףיוא טקוקעג עלַײװ
 םַײב ןציז וצ ןרָאװעג םיא ןיא גנע ןוא םעװקַאבמוא .לטעוורעס
 .טנעעג ץרוק ןוא טשרעהַאב ךיז רע טָאה ןגעוו טסעד ןוֿפ .לשיט
 : טרעפ

 תבש רעבָא ןַײז טינ ָאד ךיא ןָאק ןטרָאד יו םורֿפ ױזַא ---
 יד ןיא םָארק יד ןֿפע ןוא םייה רעד ןיא יװ טקנוּפ ּפָא ךיא טיה
 | ...סקיטנוז

 .תבש עלַא ןֿפערט ןענָאק ךָאד ךיז רימ ןלעװ ,ױזַא ביוא ---
 -רַאֿפ וד ,עינוי ַא זיא'ס ןסָאלשעג תבש זיא קירבַאֿפ ןַײמ ךיוא
 ...ךיא טינ ןוא םיטַאבעלַאב יד ןענַײז ייז .. ,1 טסייטש

 ךיז ןלעװ ייז זַא ,ךיז ןשיוװצ טדערעגּפָא ןבָאה דנַײרֿפ יד שטָאכ
 ןרָאי יד ,ןָא סטכַאנ"וצ-תבש םעד ןוֿפ ,ךיז ןבָאה ,ךָאװ עלַא ןֿפערט
 ןכָאנ רענייא ןגױלֿפעג ,ךיז ןגָארטעג ,ּפָאלַאג ןיא ןבעגעג גָאי ַא
 ןוא ,טניוו ןקרַאטש ַא ןיא לימטניוו ַא ןוֿפ ןעלגילֿפ יד יװ ,ןרעדנַא
 טימ ןכורב ַײב ןרעװ ריוועג ןעמוקעג טינ ץלַא ךָאנ זיא גילעז
 ,תורצ יד ןעוועג קידלוש ןענַײז םעד ןיא זַא ,ןַײז ןָאק סע .ןעינָאס
 -רַאֿפ טָאה סָאװ ,ןעלדוד ,ןוז ןקיצנייא ןַײז ןוֿפ טַאהעג טָאה רע סָאװ
 טַאקָאװדַא רעטמירַאב ַא ןרָאװעג ,טעטלוקַאֿפ ןשידירוי םעד טקידנע
 ,עמַאמ-עטַאט ןוֿפ ןרעה טלָאװעג טינ רעמ ןצנַאג ןיא ןוא

 ןצעביז םורַא ןוֿפ לדיימ ַא ,רעדניק ייווצ סעינָאס ןבָאה לַײװרעד
 ןטשרע ןיא יז .טנרעלעג ץלַא ךָאנ ךיז ,ןצנַײנ ןופ לרוחב ַא ןוא רָאי
 טדערעג ןבָאה ייז .הֿבישי רעגיה ַא ןיא --- רע ןוא שזדעלָאק סַאלק
 ןֿפלָאהעג ןטנװָא יד ןיא ןוא ,שילגנע יו שידִיי רעמ ךיז ןשיווצ
 ןוֿפ ןלָאװקעגנָא ליטש רעד ןיא טָאה ךורב .םָארק ןיא ןטַאט םעד
 ןזיװעגסױרַא טינ לָאמ ןייק סָאד טָאה רע רָאנ .רעדניק עטוג ענַײז
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 יּפָארַא זיא סע ןעװ טעװ ,גילעז ,דנַײרֿפ ןַײז זַא ,טֿפָאהעג ץלַא ןוא

 יו ,טיזיו ַא טימ םיא וצ ןעמוק ןוא ןצרַאה ןוֿפ טנַאה יד ןעמענ

 .קירוצ ןרָאי טימ טגָאזעגוצ טַאהעג סָאד טָאה רע

 ןייא .טסיזמוא ןעועג טינ עקַאט זיא ןטרַאװ עקירָאיגנַאל סָאד

 "עט םוצ ןֿפורעג םיא ןעמ טָאה ,ירֿפ רעד ןיא קיטַײרֿפ ַא ןיא ,לָאמ

 -םודנעה .קיײטּפַא רעקיַײברעד רעד ןיא ןעוועג זיא סָאװ  ,ןָאֿפעל

 טגיילעגוצ ,עקדובךָאֿפעלעט ןיא ןֿפָאלעגנַײרַא ךורב זיא םודנעּפ

 : טגערֿפעג ןוא רעוא ןקניל םוצ לבַײרט סָאד

 ? סָאד טדער רעוװ !וָאלעה ---

 רערעדנַא רעד ןוֿפ טרעֿפטנעעג םיא ןעמ טָאה -- !וָאלעה --

 ןליו ןעינעה טימ ךיא ,גילעז ,ךיא ןיב סָאד -- ץעגרע טָארד טַײז

 טקנעברַאפ ךיז טָאה זדנוא .ערעשטעוו ףיוא ריד וצ ןעמוק טנַײה

 ,בוטש רעשידִיי ַא ןיא ןַײז וצ

 -- !טטעג עטגײלעגנָא ןַײז טעוו ריא !ריד ןוֿפ ןַײֿפ רעייז ---

 ןגָאלשעגנָא ןײלַא ךיז טָאה גילעז סָאװ ,ןעוועג ןלעֿפעג ןכורב זיא

 ענַײמ רעדניק יד .טעּפש טינ טמוק רעבָא -- ערעשטעוו ףיוא ןעמוק

 ...טַײצ ןיא לָאמ עלַא ןסע

 ןֿפָאלעגקעװַא יז זיִא ,םעד ןגעוו טסווװרעד ךיז טָאה עינָאס זַא

 ןכָאק טלעטשעגוצ .ןקַאה םוצ שיֿפ טפױקעג ןוא םָארקשיֿפ א ןיא

 "נַײרַא ןוויוא ןיא ,הלח ןקַאבעגּפָא ןילַא .ןשקָאל ןוא ךיוי טימ ןוה

 ,טלָאװעג ץלַא ןוא ןעמױלֿפ עצרַאװש טימ טעמיצ-עבלוב ַא ַא טלעטשעג

 ,טסעג יד ןרעוו ןלעֿפעג לָאז ערעשטעוו יד זַא

 יז ןענַײז ןעמוקעג ןענַײז ןעינעה טימ גילעז זַא ,טכַאנ רַאֿפ

 רעייז ןופ טסַארטנָאק רעסיורג רעד .עטשודיחרַאֿפ ןבילבעג ןייטש

 "מיא ,ערַאבטסָאק ןוא ןרעמיצ ףלעווצ יד טימ ,םייה רעסיורג-קיזיר

 ,ןטעּפַאט ענעשוילּפ ןוא-לָאװ ,ןטעּפַאט ענעדַײז ,לבעמ עטריטרָאּפ

 "יצ עניילק יד ןיא ןכורב ַײב לבעמ ךעלקיטש עקילעֿפוצ יד טימ

 ױזַא ןעוועג זיא ,עטצונעג טֿפױקעג םינּפ ַא טָאה רע סָאװ ,ךעלרעמ

 יד ןענעֿפע טנָאקעג טינ טסעג יד ןבָאה טַײצ עשּפיה ַא זַא ,ףרַאש

 | ןגָאז וצ סעּפע רעלַײמ
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 טָאה לקניוו ןדעי ןוֿפ יו ,ןעזעג גילעז טָאה ןגעוו טסעד ןוֿפ

 טָאה סָאװ ,תבש ֿברע ןוא טייקשימייה רעמערַאוװ טימ ןגָאלשעגסױרַא

 זיא ,רעמיצסע ןטימ ןיא ,ָאד .טלעֿפעג זיוה ןכַײר םעד ןיא ייז ַײב

 ףיוא .טקעדַאב ךעטשיט ןסַײװ ַא טימ ,שיט רעסיורג ַא ןענַאטשעג !

 ייז ןיא ,טייקנייר ןוֿפ טלקניֿפעג רעטכַײל ענעשעמ ייווצ ןבָאה םיא

 ןטױר עקניֿפַארג ַא םורַא .טכיל רענעצכעז ייווצ טנערבעג ןבָאה

 טימ ךעלקישעלעק עקיסקיוועג-ץרוק עכעלטע "ןסעזעג , ןענַײז ןַײװ
 -טעוורעס ןטמילבעג ַא רעטנוא ןוֿפ ,ןָא ןביוא .ךעלרעיוא עטגײברַאֿפ

 ןֿפרעגסױרַא ןוא תולח עשּפיה ייווצ טלגרעבעגסױרַא ןבָאה ,עלעק

 ,טסעג יד ַײב ץרא-ךרד

 ,עצנירּפש ןוֿפ דליב טלַא ןַא ןעגנַאהעג זיא טנַאװ ןייא ףיוא

 הנוי ןוֿפ טערטרָאּפ רעטייווצ ַא :טקורעגּפָא לסיב ַא .רעטומ סכורב

 רענרעזעלג ,רעטיירב ַא :ייז רעטנוא .בַײװ ןַײז טימ רעדַײנש םעד

 ןוא ןושל-עמַאמ ףיא רעכיב עשידִיי ,םירֿפס ךס ַא טימ קנַארש

 ןקירעדינ םעד ןוֿפ .טנעיילעג ןבָאה רעדניק יד סָאװ ,עשילגנע וליֿפַא

 טימ ערבַאלידנַאק עטרעּפמולעגמוא ןַא ןעגנַאהעגּפָארַא זיא טיֿפוס

 טעּפישזעג ןבָאה ייז ןיא ,ךעלעטנעמ ענעײלעצרַאּפ ,עקידוועעזכרוד

 :ךעלעמעלֿפיזַאג עניילק טנערבעג ןוא

 ןווָאסַאב ןַײז ףיוא ןָאטעג גָאז ַא גילעז טָאה -- !תבש טוג --

 טלָאװ רע ךיוא :ןָאטעג לבמָאב ַא םיא ךיז טָאה ּפָאק ןיא ןוא לוק

 .םייה רעכַײר רעד ןיא ךיז ַײב דליב סעמַאמ ןַײז ןבָאה טלָאװעג

 רענעדלָאג ַא ןיא טמַארעגנַײרַא טערטרַאּפ סעמָאמ רעד טלָאװ רע

 ןבָאה רילָאק ַא רַאֿפ סָאװ ?ןעזעגסיוא יז טָאה ױזַא יו רעבָא .םער

 רע טָאה סָאד ?עצרַאװש יצ עיורג ,עניורב ?טַאהעג ןגיוא עריא

 ...ןענָאמרעד טנָאקעג טינ ןֿפוא םושב ךיז

 ."לבקמ ךורב טָאה -- !ךַײא ףיוא רָאי טוג ַא ,תבש טוג ַא --

 ,ןעמוקעג ףוס-לּכ-ףוס טַײז ריא סָאװ ,טוג -- טסעג יד ןעוועג םינּפ

 .שיט םוצ ךיז טצעז !טייהרעטנוזעג לָאמ ַא ךָאנ ךיז טעז'מ יבַא

 רעדניק ענַײז ףיוא ןזיוועגנָא רעגניֿפ ןטימ רע טָאה --- זיא סָאד

 ,םייח ןוז ןַײמ ןוא לדָאה רעטכָאט ןַײמ ---
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 ןבעגעגּפָא ,טלעטשעגֿפױא ךיז ןבָאה לרוחב ןטימ לדיימ סָאד

 :שידִיי ןטושּפ ףיוא טגָאזעג טָאה םייח ןוא ,סָאד טסייה ,דוֿבּכ

 ןענעק וצ םענעגנָא רעייז .ןַאמטָאר רעטסימ ,ךַײא תבש טוג --

 ןגעוו טלייצרעד ךס ַא זדנוא ןבָאה ןעמַאמ רעד טימ עטַאט ןַײמ .ךַײא

 ,ןדייב ךַײא

 עטיירגעגנָא יד ףיוא טצעזעגקעװַא ךיז ןבָאה ןעינעה טימ גילעז

 טעדַאּפעגמורַא עינָאס טָאה עכעלקילג ַא ןוא עטמַאלֿפרַאֿפ ַא .ןלוטש

 יד ןשַאװעג לַײװרעד טָאה ךורב .קירוצ ןוא שיט םוצ ןוויוא ןוֿפ

 ךיז טלעטשעגקעװַא ,ןַיײו טימ ךעלקישעלעק יד ןסָאגעגנָא .טנעה

 ןביוהעגנָא ןוא ןגיוא יד טכַאמרָאֿפ ,תולח עסיורג ייווצ ַײב ,ןָא-ןביוא

 ..."יׂשישה םוי,  ןגָאז

 .עקירעמַא ןיא סַײנ ַא ןעוועג סָאד זיא ןעינעה טימ ןגילעז ַײב

 -עגסױרַא טָאה ךורב סָאװ ,טרָאװ סעדעי ןעגנולשעג טָאה ןַאמ רעד

 רעכעלקילג רעד ףיוא טקוקעג ץלַא טָאה עינעה ןוא ,ליומ ןוֿפ טגָאז

 -שודיק סנטַאט ןכָאנ ןבָאה סָאװ ,רעדניק ייווצ עריא ףיוא ,ןעינָאס

 ,רערט עקידכעלַײק ַא ןוא ,"ןמָא, ןקיכליה ַא טימ טרעֿפטנעעג ןכַאמ

 ןוא ,גיױא לקניוו ַא ןיא ריא ַײב טלעטשעג ךיז טָאה ,לרעּפ ַא יװ

 ...ןענײװסױרַא רעדָא ןשיווסיוא סָאד טכַײל טינ ןעוועג ריא זיא'ס

 יד ןוא ,טשטנעבעגּפָא ןוא ןסעגעגּפָא טָאה ןעמ זַא ,רעטעּפש

 תבש רעד ןוא ,סַאג ןיא דנַײרֿפ ערעייז וצ קעװַא ןענַײז רעדניק

 םעד רעביא רעקירעדינ ןוא רעקירעדינ ץלַא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה

 ךורב זיא ,ור רעקיטעז טימ טרעֿפעלשעג ןוא שיט ןטשטנעבעג-טכיל

 ןוֿפ ןעמונעגסיורַא ,םירֿפס קנַארש םוצ ןעגנַאגעגוצ לָאמ ַא טימ

 : ןגילעז וצ ןגָארטעגוצ ןוא רודיס ַא ןטרָאד

 ? םיא טסקנעדעג וד --

 ןשימ ןביױהעגנָא ןוא לוָאט ןטכער םעד טנֿפעעגֿפױא טָאה גילעז

 -ָאװעג-לעג יד ףיוא תויתוא עוָאטַאמ יד .ןרעדנַא ןכָאנ טַאלב ןייא

 טימ טבעוועגכרוד ןעוועג זַײװרעטרע ןענַײז סָאװ ,רעטעלב ענער

 ,ןגיוא ענַײז רַאֿפ ןָאטעג רירעמעש ַא ןבָאה ,קעבַאט-קעמש ןוֿפ ןקעלֿפ

 -טנעָאנ רטשימייה טימ ,שרדמ-תיב ןוֿפ ךורעג ןטימ ןבעגעג גָאלש ַא
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 ןוא סעציײלּפ עטיירב יד טימ טשטעווקעג טָאה גילעז רעבָא .טייק
 :ןזיוועג םיא סָאד טָאה ךורב סָאװ בילוצ ךיז ןּפַאכ טנָאקעג טינ

 ,טינ םיא ןָאקרעד ךיא ,ןיינ ---

 סָאד זַא ,טינ רָאג טטנָאקרעד !ּפָאק ןבָארג ַא ךָאד וטסָאה ---
 טנרעלעג ריד בָאה ךיא ןכלעו ןוֿפ ,רודיס רעקיבלעז רעד זיא
 ...?ןענװַאד

 יא ,בַײװ םענעגייא םעד רַאֿפ יא ,טמעשרַאֿפ ךיז טָאה ריֿבג רעד
 -רַאֿפ טינ ,שזַארוק טכַאמעג רע טָאה ןגעוו טסעד ןוֿפ .ןעינָאס רַאֿפ
 ַא טגערֿפעג לוק ןיא הפצוח לסיב שּפיה ַא טימ ןוא ךיז ןריול
 : ענַארֿפ ַא ףיוא עגַארֿפ

 שזַא םיא טסָאה וד ןוא ...?רודיס רעקיבלעז רעד עקַאט --
 ןעד ןלעֿפ עקירעמַא ןיא ,זיא סָאװ ...?קסױרבָאב ןוֿפ טּפעלשעג
 ,ךיוא ָאד הרוחס יד טגירק ןעמ ? םירודיס סיוא

 עסיורג ַא ןעגנַאגַאב זיא רע זַא ,טּפַאכעג דלַאב ךיז טָאה ךורב
 רע טָאה םעד ןוֿפ ךיז ןעיצקירוצ רָאנ  .דנַײרֿפ ןַײז ןגעקטנַא הלווע
 :עכעלדַײמרַאֿפמוא סָאד ןקידנערַאֿפ טזומעג ןוא טנָאקעג טינ ןיוש

 טסעז וד סָאװ ,םירֿפס עלַא וליֿפַא ,רודיס םעד רָאנ טינ ,עי --
 סָאד ...1 טסײטשרַאֿפ וד .םייה רעד ןוֿפ טכַארבעג ךיא בָאה -- ָאד
 עכלעזַא טימ ךיז ןדייש וצ רעווש .ליז ,ןדייז ןַײמ ןוֿפ השורי ַא זיא
 ,ןכַאז

 ?רעטכַײל ענייש עכלעזַא ןעמונעג סָאד וטסָאה ּוװ ןֹוא ?ונ --
 ץלַא גילעז זיא -- ןעזעג טינ עכלעזַא ךָאנ ךיא בָאה דנַאל ןיא ָאד

 ,טייקיניילק רעדעי ףיוא ךיז ןגערֿפכָאנ ןַײז ןיא ןרָאװעג רעקיצָארט

 -רַאֿפ ַא ןוא תוישקיץָאלק סגילעז ןגָאלשעגרעביא טָאה עינָאס

 ךיז ךיא ןבָאה סָאװ ,רעטכַײל ייוצ יד ףיוא ןָאטעג קוק ןטביל

 : ךעלדוד-ןגמ ןוא ןעמולב עטצירקעגסיוא טַאהעג

 ןוֿפ קנַאשעג השרד ןעמוקַאב עמַאמ ןַײמ טָאה רעטכַײל יד --

 טָאה ,רעהַא ןרָאֿפ וצ ןבילקעג ךיז ןבָאה רימ ןעוו .ךָאנ ןעבָאב רעד

 תבש ןטיהּפָא עקירעמַא ןיא לָאז ךיא זַא ,ןבעגעג עמַאמ יד רימ סָאד

 ,טכיל ןשטנעב וצ ןסעגרַאֿפ טינ ןוא
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 יד ןוֿפ ןוא "םייה רעטלַא,; רעד ןוֿפ רעדליב יד זַא ,טציא ןוא

 סגילעז ןוֿפ ןעמּוװשעגקעװַא ןענַײז קרָאי-וינ ןיא ָאד ןרָאי ערעגניי

 רעד וצ טרעקעגמוא ךעלעמַאּפ ךיז ןבָאה ןעקנַאדעג יד ןוא ,ןגיוא

 ןַײז ןוֿפ ןענַאטשעגֿפױא דִיי רעקירעי-קיצכעז רעד זיא ,טייקכעלקריוו

 יבַאק ןיא ןוא טנַאװ ןיא עקּפָאנק ַא ןָאטעג קירד ַא ,לוטש רעֿפיט

 ,עסיורג יד ןוֿפ ןַײש רעֿפרַאש רעד זַא ,קיטכיל ױזַא ןרָאװעג זיא טענ

 .ןגיוא יד ןיא ןטינשעג טַײצ קיטש ַא םיא ןבָאה ןּפמָאל עשירטקעלע

 ַא לַײװרעד טָאה שיטבַײרש ןֿפױא םיא יב טַארַאּפַא-דייר רעד

 "גיז סַאקעבער טדערעגסױרַא טָאה ןטרָאד ןוֿפ ןוא ןָאטעג עמושז

 :לֹוק רעקידוועג

 קעװַא ןענַײז עלַא .טעּפש ןיוש זיא'ס ,ןַאמטָאר .רעטסימ ---

 גנַאגנַײרַא םַײב סַאג ןיא ךַײא ףיוא טרַאװ רעֿפָאש רעַײא .םײהַא

 .טכַאנ עטוג ַא .קעװַא ךיוא ייג ךיא .רָאדירָאק ןיא

 -רעַײט ןַײז ןָאטעגנָא גילעז טָאה גָאט ןבלַאה ךָאנ ןגרָאמ ףיוא

 -עגנַײרַא לקער ןוֿפ ענעשעק רעטשרעבייא רעד ןיא .גוצנָא ןטס

 ןוא ףױרַא ףיוא ןציּפש ַײרד טימ לכיט ןדַײז סַײװ ַא טקעטש

 -ידתוֿבחר ןַײז ןוֿפ ןעגנַאגעגסױרַא רע זיא טירט ענעטסָאמעג טימ

 ןקיצנַאלג ,ןצרַאװש םעניא ךיז טצעזעגנַײרַא ךָאנרעד ,םייה רעק

 .ןכורב וצ ןריֿפ םיא לָאז רע זַא ,רעֿפָאש םעד ןסייהעג ןוא קַאלידַאק

 ןטינשעג ליבָאמָאטױא רעכַײר רעד טָאה םורַא עלַײװ ַא ןיא

 טימ ,ןלַאטרַאװק יד .קרָאיײוינ ןיא ןסַאג רעדַײט-טסיא עמערָא יד

 ןעוועג ךעלנע ןענַײז סָאװ ,סעדיײבעג עקיקָאטש-סקעז ןוא -ףניֿפ יד

 עקיבלעז יד טעמּכ ךיז ףיוא טַאהעג ןוא רערעדנַא רעד ףיוא ענייא

 ןגעקטנַא טגָאיעג ךיז ןבָאה -- ברַאֿפ עכעלטיור ,ענעכָארקעגּפָא

 -ָאבָאטױא רעד ךיז טָאה טָא רָאנ .קַאלידַאק םעד ןוֿפ ףַאלעג םעד

 .ןבילבעג ןייטש ןוא רַאוטָארט גערב ַא וצ טרַאה טעווערעקעגוצ ליב

 סָאד טנֿפעעצ טיירב ,ןעגנורּפשעגסױרַא דלַאב זיא רעֿפָאש רעד

 .ןגַײטשסױרַא סָאבעלַאב ןַײז ןֿפלָאהעג ןוא לריט עטשרעטניה

 ןטרַאה ןֿפױא סיֿפ עדייב טימ ןענַאטשעג ןיוש זיא גילעז זַא ---
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 -ליבָאמָאטױא םעד טגָאזעגנָא ףרַאש ןוא ץרוק רע טָאה ,טלַאֿפסַא

 = / :רעריֿפנָא

 טסלָאז ןַײז ָאד לעװ ךיא גנַאל יװ ןיוש ךָאד טסייוו וד --

 .טַײצ ןיא ךימ ןעמענ ןעמוק ןוא ןעמַאזרַאֿפ טינ ךיז

 -טנע רעקידרעטרעוו-ייוצ ַא ןעמוקעג זיא -- !רעס סעי --

 | .רעֿפ

 דנַײרֿפ ןַײז וצ ןעגנַאגעגנַײרַא גילעז זיא טירט עליטש טימ

 ,םינּפ ַא .טכַאמרַאֿפ ןעוועג זיא רעמיצֿפָאלש ןוֿפ ריט יד .לביטש ןיא

 -רעטלעעג ַא ךיוא ןיוש .ןֿפָאלשעג ןוא ןגעלעג טרָאד זיא עינָאס זַא

 ןֿפיױא ןשטיינק עשּפיה טימ ,רעטרעקױהעגנַײא ןַא לסיב ַא ןוא רעט

 ןוא ,גָאט ַײב תבש עלַא יװ ,שיט םַײב ןסעזעג ךורב זיא ,םינּפ

 : רֿפס ַא ןיא טקוקעגנַײרַא

 !ךורב ,תבש טוג ---

 ןוֿפ גנוטכיר רעד ןיא ּפָאק ןוויס םעד טיירדעגסיוא טָאה ךורב

 -טנעעג רעטײרֿפרעד ַא ןוא ןעמוקעג זיא *תבש טוג; רעד ןענַאװ

 | :גנוסירגַאב רעד ףיוא טרעֿפ

 ךיז ןבָאה רימ יװ ןכָאװ רָאּפ ַא ןיוש !גילעז ,תבש טוג ---

 .טנוזעג טינ ,הלילח ,טסיב וד זַא ,טניימעג בָאה ךיא .ןעזעג טינ

 | ?עינעה טכַאמ סָאװ

 .טייקנבעגעגרעביא סדנַײרֿפ ןַײז ןוֿפ ןלָאװקעגנָא טָאה דיגנ רעד

 םעד טעװערעקרַאֿפ רָאג רע טָאה ,סָאד ןזַײװסױרַא טָאטשנַא רָאנ

 :גנוטכיר רעדנַא ןַא ןיא ךערּפשעג

 ךעלעדײיר ענייש ענַײד טימ קינַײשט ןייק טינ רָאנ קַאה --

 יד טֿפעשעג סָאד ןעגנַאגעג ריד ַײב זיא יו ,רעסעב לייצרעד ןוא

 ?ןכָאװ רָאּפ

 טניז לַײװ ,עַײנ ןייק ןעוועג טינ ןכורב רַאֿפ זיא עגַארֿפ יד

 עלַא רע טָאה ,רעהַא רעטֿפָא ןעמוקנַײרַא ןביוהעגנָא טָאה גילעז

 -עג רעורֿפַא ןיוש טָאה ךורב ןוא ךַאז עקיבלעז יד טגערֿפעג לָאמ

 טציא רע טָאה רעבירעד .ןריֿפ ןלעװ דייר עקיזָאד יד ןיהּוװ ,טסּוװ

 :ןדייר טלָאװעג טינ םעד ןגעוו
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 סיֿפ יד ףיוא ןייטש ךָאנ ןָאק ךיא יבַא .ןעקנַאד וצ טָאג !טע --

 .רעטלַא רעד טימ רימ רַאֿפ האצוה רעד ףיוא ןענידרַאֿפ ןוא

 -עגּפָא ,ּפָאק ןוֿפ טוהיַאמַאנַאּפ יד ןעמונעגּפָארַא טָאה גילעז

 רעקידרעמוז ףוס רעד ןוֿפ ןרעטש ןטציװשרַאֿפ רעד ךיז טשיװ

 -ןשרָאֿפ ַא ןוא ,טָאטש יד טּפַאכעגמורַא רָאי סָאד טָאה עכלעוו ,ץיה

 ; םינּפ טנקלָאװרַאֿפ סכורב ףיוא ןבעגעג קילב ןקיד

 ?רַאנ רעסיורג ַא טסיב וד זַא ,קידלוש ריד זיא רעוו --

 טסייוו וד ?רעווש ױזַא ןטעברַא וטסֿפרַאד ,רעגייטש ַא ,סָאװ בילוצ

 ןיא טלעג ךס ַא טימ רעזַײה ,קירבַאֿפ עסיורג ַא בָאה ךיא זַא ,ךָאד

 ןַײז טימ לטישכּת ןַײמ ,ןזָאלרעביא סָאד ךיא לָאז ןעמעוו זיא .קנַאב

 ףיוא ןוא ןגָאז טינ שידק ןייק רימ ךָאנ ןלעוו ייז ? בַײװ רעשַיוג

 סָאװ רַאֿפ זיא ...!ןלעטש טינ הֿבצמ ענעדלָאג ןייק רֿבק ןַײמ

 ?רעלָאד טנזױט עכעלטע ןעמענ יצ ,עַײל טינ רימ ַײב וטסלָאז

 ףיוא ןָאטעגֿפױא סעּפע בָאה ךיא זַא ,טסּוװעג ךיוא ךיא טלָאװ

 לזייא ןַא יו טרַאּפשעגנַײא טסיב וד !טשינ רָאג רָאנ .טלעוו רעד

 !טינ טסליוװ ןוא

 וצרעד רעבָא רע זיא ,ןצבק דעסיורג ַא ןעוועג זיא ךורב שטָאכ

 רעד טימ טכַאמעגקעװַא לָאמ עלַא רע טָאה .דָיי רעצלָאטש א ןעוועג

 -שֹנ טינ ,םינּפ ַא ,םיא רע טָאה טציא רָאנ .תונעט סגילעז טנַאה

 ןזיוַאב ךיז טָאה לכיימש רעקירעיורט ַא ןוא ןַײז שאיימ טלָאװ

 :ןגיוא עדימ ענַײז ןיא

 -שטנעמ ַא ןוֿפ טיהעגסיוא ךיז ךיא בָאה ןבעל עצנַאג סָאד ---

 וצ ןטמוקנָא ,רעטלע רעד ףיוא ,טציא ךיא לָאז .טנַאה רעכעל

 רטדניק יד ?טלעג ליֿפ ױזַא טימ ןָאט ךיא לעװ סָאװ ןוא .. .?הֿבצק

 טינ רימ וצ ,םשה:-ךורב ,ןֿפרַאד ןוא טַאהעג הנותח ןיוש ךָאד ןבָאה

 רעד לֿפיװ גונעג ןַײז טעו רעטלַא רעד טימ רימ רַאֿפ ןוא ,ןעמוקנָא

 ,ןקישוצ טעװ רעטשרעכייא

 ַא ןוֿפ ןעמושז םוצ טרעהעגוצ ךיז רע טָאה עלַײװװ ַא ףיוא

 ךיז טקוקרַאֿפ ךָאנרעד ,ביוש רעד ףיוא גילֿפ רעטעשזדנָאלכרַאֿפ

 ןֿפרָאװעגנַײרַא רעהַא טָאה ןוז יד סָאװ ,עטנעל רענעדלָאג רעד ףיוא
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 עקשזעטס עקידנעקסַאילב ַא טײרּפשעגסױא ןוא רעטצנעֿפ ןכרוד
 : ליד  ןֿפױא

 רעד .סָאװ ןַארַאֿפ זיא ,ןָאט סעּפע עקַאט טסליװ וד ביוא ---

 רַאֿפ טכַאמעג רעדניק רעטנזױט רעגנילדנעצ טָאה רעלטיה חצור

 ןוא לארׂשי:ץרא ןיא טציא ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,םימותי עקידכעלַײק

  יױזַא ךַאד וטסייו "הזב הז םיֿברע לארׂשי לּכ; ןוֿפ שטַײט םעד

 .,.?טינ עקַאט סָאװ רַאֿפ זיא ,ךיא יו טוג

 טליֿפרעד זױלב ,טנָאקעג טינ שטַײט םעד גילעז טָאה דָארג

 עלַײװ ַא רע טָאה .ןַײרַא לטניּפ ןיא ןליצ סכורב ןוֿפ ןיז ןצנַאג םעד

 טייקרעכיזמוא טימ ןוא שיט ןרעביא רעגניֿפ ןטסלטימ ןטימ טקיױּפעג

 ; טרעֿפטנעעג

 רעבַא .םעד ןגעװ טכַארטעג לָאמ ךס ַא עקַאט בָאה ךיא --

 קיטעמוא טנַײה רימ זיא'ס .דייר טינ ןוֿפרעד ךיא לי טציא

 עשרעדַײנש יד רימ ןוֿפ רעסעב ךָאד טסקנעדעג וד ןוא ןצרַאה ןֿפױא

 זיא יד טימ תולגע-לעב יד ,קרַאמ םעד טנַײה .ײסָאש ןֿפױא לוש

 לייצרעד ןוא רעדורב רעטוג ַא ַײז זיא .ןגָאר יד ףיוא סעקישטשָאװ

 ! טָאטש רעזדנוא ןוֿפ סעּפע

 ,םינּפ ַא ,טַײצ עצנַאג יד זיא סָאװ ,קינַײשט ןסיורג ַא ןוֿפ

 ייווצ ןסָאגעגנָא ךורב טָאה ,ןויוא ןעמערַאװ םעד ןיא ןענַאטשעג

 שיט ןֿפױא .ןגילעז רַאֿפ ערעדנַא יד ןוא ךיז רַאֿפ ענייא .ייט זָאלג

 ןטכענ ךָאנ טָאה עינָאס סָאװ ,ךעלכיק טימ רעלעט ַא טלעטשעגקעװַא

 שטייגק ַא ןוא דנַײרֿפ ןַײז ןגעקטנַא ךיז טצעזעגקעװַא ,ןקַאבעגּפָא

 :ןרעטש ןכיוה םעד ךיז ןָאטעג

 קיצניו ךיא סייו תולגע-ילעב טימ סעקישטשָאוװזיא ןגעוו --

 -עג ךיז טָאה סָאװ ,הׂשעמ ַא ןלייצרעד ריד ןָאק ךיא רעבָא ,סָאװ

 םעד ךיוא ךָאד טסקנעדעג וד ...ל"ז ןיבר רעטסַאהַאֿפ ןטימ ןֿפָארט

 ?טָאטש עצנַאג יד טּפַאכעגמורַא טלָאמעד טָאה סָאװ ,רעגנוה ןסיורג

 :טריסַאּפ טָאה סע סָאװ טָא זיא

 בָאה ךיא .טכַאנַײב-םירוּפ ןטלַאק ַא ןיא ןעוועג זיא סָאד --

 רָאנ טינ ןוא .ליומ ןיא טַאהעג טינ טיורב ןסיב ןייק געט ַײרד
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 -סיוא ןוא רעגנוה ןוֿפ ןרָאװעג ןלָאװשעג ןענַײז רעדניק וליֿפַא ,ךיא

 רעטסַאהַאֿפ םַײב זַא ,טסּוװעג בָאה ךיא .ךעלטכיל יד יװ ןעגנַאגעג

 עכַײר יד רַאֿפ הדועס עסיורג ַא ןעװַארּפ טנַײה ןעמ טעװ ןיבר

 ןעוועג זיא זיולק יד .ןיהַא קעװַא טנװָא ןיא ךיא ןיב .םידיסח

 ַאטשעג זיא ןילַא רעטסַאהַאֿפ רעד .םיללּפתמ טימ טלוֿפעגרעביא

 ןעמעלַא טימ ֿבירעמ טנװַאדעג ןוא רעטצנעֿפ םוצ םינּפ ןטימ ןענ

 זיא ףיוה םוצ :ןעזרעד יבר רעטלַא רעד טָאה לָאמ ַא טימ ,ןעמַאזוצ

 יקעז ךעלקיטש ןיא עטליהעגנַײא ,ןדִיי ריֿפ .ןטילש ַא ןרָאֿפעגוצ

 ךיז טכַײלשעגוצ .ףיוה ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא ןענַײז ,סעטַאמש ןיא

 םעד ןסירעגֿפױא ,בוטש סניציבר רעד ןוֿפ רעלעק ןסיורג םוצ

 ןגָארטסױרַא ןביוהעגנָא ןוא ךעלריט יד טנֿפעעג ,רעלעק ןוֿפ סָאלש

 סעיָאלס רָאּפ ַא ןוא לעמ ,לֿפָאטרַאק טימ ךעלקעז ייווצ ןטרָאד ןוֿפ

 טנערבעג טָאה ףיוה םעד ןיא .ץלַאמש ןוועקוט ןטלגערּפעגסױא טימ

 .ןעוועג ןענַײז *םיֿבנגק יד רעװ ןעזעג יבר רעד טָאה .רַאנָאֿפ רעד

 ןענװַאד ןכָאנ רעבָא ,טלייצרעד טשינ רָאג םענייק טָאה רע רָאנ

 -עגקעװַא ןוא רעטוֿפ םעד ,ןשָאלַאק עֿפיט יד ןָאטעגנָא רע טָאה

 יד טימ הדועס יד ןטרָאד ןעװַארּפ וצ עקדָאבָאלס ףיוא ןעגנַאג

 סנײארַאֿפ ןוא *טעֿבנגַאב, רעירֿפ םיא ןבָאה סָאװ ,ןדִיי עמערָא

 ַײב וליֿפַא ןעמענ ןעמ געמ שֿפנ-חוקפ בילוצ זַא ,ייז ןטסיירט ךיוא

 יי : .ןיבר ַא

 ךיז טָאה ןיבר רעטסַאהַאֿפ ןטימ הׂשעמ יד ןלייצרעד ןתעב

 םעד טכַאמעג ןוא םינּפ סכורב רעביא ןסָאגעצ טייקיטכיל ענדָאמ ַא

 ענַײז ןוֿפ .טורעג םיא ףיא טלָאװ שדוקה-חור רעד יװ ,קודדנַײא

 ַא טציא טָאה ,טַאמ ןוא דימ ןעוועג רעִירֿפ ןענַײז עכלעוו ,ןגיוא

 -סיוא ןעוועג זיא סָאװ ,לרעַײֿפ ַא .טלַארטשעגסױרַא לרעַײֿפ שידיסח

 םענעגנַאגרַאֿפ ןכָאנ שינעקנעב רעטַײװ ןוא רעֿפיט ַא טימ טשימעג

 ,לָאמַא

 רעהַא ךיז ןבָאה רעִירֿפַא .טלַארּפעצ ריט יד ךיז טָאה םעצולּפ

 ןעמוקעגנַײרַא ןענַײז ייז ךָאנ .סרעטכעלעג עקיכליה טלקַײקעגנַײרַא

 "גרָאז ,עגנוי ,רונש רעד טימ םעדייא רעד ,רעטכָאט יד ,ןוז סכורג



 231 | רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא

 ןיא ייז ןבָאה ,טניוו ןוא ןוז ןוֿפ עטנױרברַאֿפ ןוא עטנוזעג ,עזָאל

 :ןָאטעג גָאז ַא לָאמ ַא רַאֿפ שידַיי ןקיטֿפַאז ַא

 יד זיא ּוװ !עטַאט ,תבש טוג !ןַאמטָאר רעטסימ ,ָאלַאה ---

 ןסע ןעמענ ןיילַא ן'רימ !טוג ,ונ ? ַא ,טֿפָאלש יז ?עמַאמ

 יד ,ןהיוא םוצ ענייא :ןפָאלעגוצ ןענַײז ךעלבַײװ עגנוי יד

 ריא ןטלַאהעג לָאמ עלַא טָאה עינָאס ּוװ ,לטסעקטיורב םוצ ערעדנַא

 ןוֿפ .טנלָאשט טימ ּפָאט ַא ןװיױא ןוֿפ ןעמונעגסױרַא ,סקעבעג

 ריֿפ ףיוא טגײלעגנַײרַא סקעבעג סָאד .הלח ןעמונעגסיורַא לטסעק

 ןעמונעג ןֹוא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה הרֿבח יד .רעלעט עקישטַאלּפ

 -ליה ערעייז טימ ,ןעמוקנַײרַא רעניז טימ .רענייצ עלַא ףיוא ןבַײר

 -עי .למוט רעכעליײרֿפ ַא ןעגנַאגעגֿפױא לביטש ןיא זיא דייר עקיכ

 עשידִיי ,עגנוי ,עשירֿפ טימ ןרָאװעג טלוֿפעגנָא זיא לקניוו רעד

 ,תולוק

 ,ןוז ןַײז ףיוא ןצרַאה ןיא ךיז ַײב ףיט קיטייװ ןטלַא ןַא טימ

 -שידַיי ןגעו סעּפע ןרעה טלָאװעג טינ רָאנ טינ .טָאה סָאװ ,ןעלדוד

 -עטַאט עשידִיי ענַײז ןענָאק טלָאװעג טינ רעמ וליֿפַא טָאה רָאנ ,טייק

 רע .לוטש ןיא רענעקנוועגנַײרַא ןַא יװ ןסעזעג גילעז זיא ,עמַאמ

 ,םענַײז דנַײרֿפ םענערָאװעג-ךעלײרֿפ םעד ףיוא טקוקעג גנַאל טָאה

 סָאז זיא רעװ ןוא ,דיגנ רעתמא רעד סָאד ןיא ןדייב ייז ןוֿפ רעוו

 ..*? ךורב רעדָא רע -- ןצבק רעד

 קרָאײװינ ,1957 רעבמעטּפעס *טפנוקוצ יד, ןופ

 | טַאּפ בקעי

 לושדלַאװ ןיא |

 גָאט רעקינוז ןייא ,רעסייה ַא ןעוועג רעמוז רעד .זיא רָאי סָאד

 -יאלּפ ןעועג געט עקיטכיל יד ןיא זיא דלַאװ רעד .ןטייווצ ןכָאנ

 יד ןוֿפ ,ןציּפש יד ןוֿפ ןבעל סיורג ןַײז טבעלעג טָאה רע .םיאלּפ
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 -עלב עקידנסחי יד רעטנוא שידנַאל ןקידנקעמש םעד זיב סענסָאס

 טעברַאעג געט ענעצנַאג ןנָאה סעקרערעװ .דרע רעד ףיוא רעט

 ןגעוו יד .טלעוו רעדנַא ןַא ןוֿפ טעוקוקעג ןבָאה סעקווַאקוק .טיׂשעמ

 יד ןגױצעגנַײרַא ןײלַא ןבָאה דלַאװ ןטיירדעג ןטלַא ןיא ןגעטש ןוא

 ...'יג ןוא ייג ,ייג -- סיֿפ

 טמורבעג טָאה -- ...זידַארַאּפ רערַאװ ןַײא טזיא סַאז --

 רָאיַאמ רָאטקעּפסניאילוש רעד זָאנ רעסיורג ןַײז רעטנוא שטַײז ףיוא

 -ַאב ,ןלַאדעמ טימ רידנומ-רעטילימ ןעיורג ןיא ,טוהנעלעה דירֿפגיז

 ,טימס טנַאנעטיײל ןקידלסעֿפ ,ןקירעדינ ןַײז ןוֿפ --- ייווצ ןוֿפ טיילג

 ןַײז ןוֿפ ןוא ,רידנומ רעד ןסעזעג טכעלש זיא סע ןכלעװ ףיוא
 -- ןילרעב ןוֿפ שזַא טכַארבעג ,טנוהריּפש ןקיסיֿפכיוה ,םעניורב

 ,..זידַארַאּפ רערַאװ ןַײא ָאז טבוַאלגעג סלַאמעינ עטעה ךיא

 ןיא ךרוד ,ליטש טגָאזעג רע טָאה טימס טנַאנעטיײל ןַײז וצ

 רעד רעביא טריֿפעגמורַא ייז טָאה סָאװ ,רּתסא רעבָא ,?יומ טַײז

 :טרעהעג טוג סָאד טָאה ,לושדלַאוו

 ...ןלױהרעֿפ רעיה סַאװטע ןעדוי יד ןסימ ךָאד ---

 -ןַײרַא רּתסא טָאה -- !רָאיַאמ רעה ,סטכינ ןליוהרעֿפ ריוו --

 ...דרע רעד ןיא לֿפָאטרַאק יד ןדַײס -- לעטש רעד ףיוא טגָאזעג

 -טע; גנוצ רעד ףיוא טַאהעג ןיוש טָאה רָאטקעּפסניאילוש ועד

 ןָאטעג קוק ַא רעבָא טָאה רע .ןרּתסא ןגָאז וצ ?סעשטיוד סָאװ

 זיא םינּפ ריא ,ץרַאװש זיא ּפָאק ריא ,גנוי זיא יז -- ריא ףיוא

 רע טָאה ,גולק ןוא טוג ןעלכיימש ןגיוא יד ,ןֹוז רעד ןוֿפ טנערברַאֿפ

 -עג שיֿבנג זיא -- ..."דרע רעד ןיא לֿפָאטרַאק יד, .ןגיװשרַאֿפ

 -עה רָאיַאמ ןטימ טמיטשעגנַײא טָאה טימס טנַאנעטײל רעד .טגָאז

 :קינעטרעטנוא טגָאזעג טָאה רע .רעסטלע ןַײז ,טוהנעל

 | ...רָאיַאמ רעה ,להָאװַאי ---
 רעזַײה טכַא יד ןשיווצ ןטלַאהרַאֿפ גנַאל ךיז טָאה רָאיַאמ רעד

 ןטייב יד .טקעמשעג ןבָאה רעמייב-לּפע רָאּפ יד ,לושדלַאװ רעד ןוֿפ

 -רעגוא ,ןסקַאװעגרעדנַאנוֿפ טכידעג ןעוועג ןיוש ןענַײז ןטרָאג ןיא

 ,לֿפָאטרַאק ןוא לֿפָאטרַאק ,לֿפָאטרַאק ,ןזיורנוז ,ןרעמ ,ךעלכעטער ,סעק
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 "סעשטורטס, יד טיירדעג ךיז ןבָאה ךעלקעטש רעטרעדנוה ףיוא
 דרע יד .טרָאג ןיא ןעועג זיא הכרב-לזמ .בָאב ןוא סעברַא טימ
 ןענַײז ןטייב ענעסקַאװרַאֿפ ירג יד ןשיװצ .עֿפש ןגָארטעג טָאה
 ,ךעלדיימ ןוא ךעלגנַיי ,רענטרעג עניילק יד ינק יד ףיוא ןעוועג
 ףיוא ךעלכיט עשרעױּפ טימ ךעלדיימ ,ןוז רעד ןוֿפ עטנערבעגּפָא
 םורָא-ןוא-םורַא .ּפעק יד ףיוא ךעלטיח טימ -- ךעלגניי ,ּפעק יד
 רענטרעג רעדניק יד טעז טוהנלעה רָאיַאמ רעד .הדשה חיר --
 ןענַאק ןגָארט ךעלדיימ :טעז רע ,טעברַא ייז .ןטייב יד ןשיװצ
 :טשודיחרַאֿפ רע טגָאז ,ןטייב יד וצ רעסַאװ

 -קנעדמוא ...ןעדוי עזיד ....ךילבוַאלגמוא ..,ךילבּוַאגמוא ---
 4 ראב

 יד ןיא טֿפור יז .ןֿפוא רעדנַא ןַא ףיוא רתסא םיא טרעֿפטנע
 ; ןַײרַא ןטייב

 !רעהַא ,עקהשמ ,לרעב ,לטיג ,עלחרׂש ---

 -טניב טימ ,ךעלדיימ ןוא ךעלגנַיי ,רענטרעג עניילק יד ןֿפױל
 .ןעײרש ןוא רתסא ןירערעל רעד וצ טנעה יד ןיא ןסנירג ךעל
 :שינעטערעג רעייז ןגעוו קידהחמׂש

 ..,לבירג ןייא ןיא סעבלוב ןעצ ---

 לוֿפ לשיוק םענעיורטש ַא טימ רעטצעל רעד ןָא-טמוק עקהשמ

 :טגָאז רע ןוא ,ףוגילעב רעניילק הׂשעמ ,לֿפָאטרַאק טימ
 ,, . טייב ןַײמ ןוֿפ ---

 יד טפזרעד רע .דרע טימ טרימשעגטיוא זיא םינּפ סעקהשמ
 ךיז טוט ,לֿפָאטרַאק טימ לשיוק ןַײז קעװַא רע טלעטש ,ןשטַײד

 :טַאדלָאס ַא יו ךיז טלעטש ,דרע רעד ןוֿפ ּפָא לסייוט ַא

 ...!גָאט ןטוג --

 -לַאװרַאֿפ טסָא-בָא רעד ןוֿפ רָאטקעּפסניא-לוש רעשישטַײד רעד

 ,"ףענטרעג ,גָאט ןטוג, :םיא טרעֿפטנע ןוא לכיימש ַא ךיוא טוט גנוט

 :טציא טגָאז רתסא

 סָאד .רַאבקנעדמוא טשינ ןוא ךעלביילגמוא טשינ זיא סָאד --
 ,טייב סעקהשמ ןוֿפ לֿפָאטרַאק לשיוק ַא זיא
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 .טַאהעג טשינ טַײצ ןייק רעמ ןיוש טָאה רָאטקעּפסניא רעד

 :ןרּתסא ןָא-טגָאז ןוא לכיב-ץיטָאג ןַײז ןיא סעּפע טנעײצרױַאֿפ רע

 -לוש ןיא עטכירעב וצ יז ןלעטש .גנונעכער עטענ יז ןטלַאה ---

 : .עירַאלעצנַאק

 ךיז טסיטש .,ַײברעד טייטש סָאװ ,ןירעלטֿפַאשטריװ יד ,לטיג

 רעד ןוֿפ ןענעכערּפָארַא שינעטערעג-ןטרָאג יד טעװ ןעמ זַא ,ךָא

 "טייג רע ןעוו ,ךָאנ םיא יז טגָאז ,לוש רעד רַאֿפ גנולײטרַאֿפיזַײּפש

 | : קעװַא

 .ונ ,רוטּפ .דרע'רד ןיא ּפָאק ןטימ .הּכמ ַא ---

 ַײרד ןעגנַאגעגנָא זיא לושדלַאװץרּפ רעד ןיא ןבעל סָאד

 ירַא זיא לושדלַאװ ןוא -ןטרָאגץרּפ רעד ןגעוו הׂשעמ יד .טישדח

 :טָאטש רעד ןוֿפ ןצענערג יד רעטַײװ רעב

 ...דלעֿפ ןיא ןטעברַא רעדניק --

 ...ייז ןֿפלעה סעטרעיופ ---

 ןיא הגידמ רעד רעביא קעװַא ןענַײז רעמייבטכורֿפ לסיב סָאד

 ,לֿפע רעמייב רעטרעדנוה טימ דָאטטכורֿפ ןקיזיר ַא ןוֿפ טלַאטשעג

 ןבַײלק ,ןגַײװצ יז ףיוא ןציז רעדניק יד .ןשרַאק ,ןעמיױלֿפ ,סענרַאב

 ןעייטש דלַאװענסָאס ןסיורג ןיא .רעדיל עשידִיי רעגניז ןֹוא תוריּפ יד

 ןעמ ןשיט יד ַײב ןענרעל רעדניק טרעדנוה ַײרד ןוא ןשיט עגנַאל

 : רערעל ןוֿפ ןעמענ טסּוװעג וליֿפַא סנטַײװ רעד ןיא טרָאד ןיוש טָאה

 ...סעדיּפַאל רּתטא ---

 ...תֿפִצ ריאמ ---

 .יקסווָאדולבַאז עשטיא ---

 .ןירעּפלַאה עבויל --

 ןעז סָאד ,הֿביֿבס רעד ןוֿפ ,ךעלטעטש יד ןוֿפ ןעמוקעג זיא ןעמ

 ,קסיװָאקלָאװ ןוֿפ ,עקלָאקָאס ןוֿפ ,קינירק ןוֿפ .ןגיוא ענעגייא טימ

 עשידיי ןציז :תמא ןַא עקַאט זיא .עװָאקילשַאװ ןוֿפ ,עווָאדולבַאז ןוֿפ

 "ער ןוא סרעדעֿפַײלב ,ןטֿפעה טימ ןשיט רעביא דלַאװ ןיא רעדניק

 ? ןלָאצכורב ןענעכ

 יַּפֶא ןיוש טָאה ןוז יד יװ ,טקרעמַאב טשינ ןיילַא טָאה יז , ,.
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 טצנַאלגעצ ךיז ןבָאה רָאה עצרַאװש עריא יו ,םינּפ ריא טנערבעג

 טכענ יד ןוא ענעדָאלעגנָא קעווא-ןעייג געט יד .ּפעצ עגנַאל יד ןיא

 ירֿפ רעד ןיא .געט עקינוז יד ךָאנ ףָאלש ןֿפיט ןיא ןעקניזרַאֿפ

 ַא .תוחוּכ עשירֿפ ךס ַא טימ ,גנוי ,קידלדורּפש ףיוא ןעמ טייטש

 ,לכעטער א ,עקרעגוא ןַא ,ךלימ לסיב ַא ,טיורב לקיטש ַא ּפַאכ

 :רעדניק יד וצ רעדיוו --- ןוא

 :רעדניק יד טימ רעדיל יז טנרעל סנגרָאמירֿפ יד ןיא

 ,עקיטכיל ַא טלעוו

 ,עקיטכיצ ַא טלעוו

 ,ןטיַײװ רעד ןוֿפ שלכיימשש עיולב ןעלמיה ןוא

 ,ױזַא טוג זיא רימ ןוא

 /זַא ליוװ זיא רימ ןוא

 ןטַײב טשינ ךיז םעעייק טימ ,טשינ םענייק טימ ליוו ךיא

 טסקַאװ ,םירֿבא עלַא ןיא ,ןצרַאה ןֿפױא טוג זיא סע זַא ןוא

 טנרעל ןוא סַאלקדלַאװ ןיא רּתסא ןַײרַא-טמוק .טֿפַאשביל ןוא דײרֿפ

 :ןעמַאזצ ייז טימ טלַאש ןוא ,רעדניק יד טימ

:= 

 ולט

 ,ךעלעגנַיי ,ןגרָאמ-טוג

 ,ךעלעגניר-ןקָאל טימ

 ,ךעלעקעלג יו ךעלעכוק-רעבליז טימ

 ,ךעלעדיימ ,ןגרָאמ-טוג

 ,ךעלעד"ילק עסַײװ ןיא

 ...ךעלעקעב עטמַאלֿפעצי-טױר ,עכייוו ,עשירֿפ טימ

 ."ןגרָאמ-טוג, דיל ןטימ ךיז ןסירגַאב ,ןעמַאזוצ רעדניק עלַא ןגָאז

 .לֿפָאטרַאק ןוא ץירג טימ לסעק רעסיורג רעד ךיז טכָאק ךיק ןיא

 ,ץירג יד ןקעמשרַאֿפ ןוא ןסטעֿפרַאֿפ וצ סעלעביצ טלגערּפרַאֿפ ןעמ

 ןשיט יד ןיוש ןטיירג סרעװרַאס-רעדניק יד

 -לָאּפ; ןיא גנוטלַאװרַאֿפ רעד ןוֿפ רעדילגטימ עלַא ןענַײז תבש

 לדייז טימ הׂשעמ יד ךיז ןשיוװצ טלייצרעד ןעמ ."סעשטַאד סקינוװָאק

 : יקסניווינ
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 זיא סע ןוא לוש רעד רַאֿפ טלעג ןבָאה טזומעג טָאה ןעמ --

 -עג טשינ טָאה'ס ןוא ּפעק יד ןכָארבעג ךיז טָאה ןעמ .ןעוועג טשינ

 ,קעװַא .גנוציז רעד ןטימ ןיא ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה לדייז .,ןֿפלָאה

 טָאה רע .טנַאה ןיא עלײשטַאֿפ ַא טימ קירוצ דלַאב ןעמוקעג רעבָא

 -ליג ַא טגײלעגסױרַא ןוא שיט ןֿפױא טגײלעגקעװַא עלײשטַאֿפ יד

 עקדייז סָאװ ,לריצ בַײװ ןַײז ןוֿפ הנּתמ-הלּכ יד --- לרעגייז ןרעד

 סָאד ןעמ לָאז; .קירוצ רָאי ןצֿפוֿפ טימ ןבעגעג טַאהעג ריא טָאה

 ןעמ טעוװ ,טלעג ןַײז טעוו סע זַא; --- טגָאזעג רע טָאה -- 7! ןצעזרַאֿפ

 טגערֿפעג םיא טָאה -- ...7? לריצ ,יז ןוא ,ונ, . ..*ןעמענסױרַא סָאד

 ,טרעֿפטנעעג ץרוק לדייז טָאה --- ?םיּכסמ זיא יז; --- לסָאי

 -רעצליה רעד ַײב ?לברַא ןיא רענייטש, טָאה סָאװ ,עקדייז ,..

 ןיא ַײס ןעמונרַאֿפ זיא רע ,הירב רעצנַאג ַא ָאד זיא ,לוטשבעוו רענ

 -שח יד ַײב ַײס ןוא ןטרָאג ןיא ַײס ,ךיק ןיא ַיײס ,רעלכַײּפשזַײּפש

 םעד קירוצ ןכָאװ טימ ןענוֿפעגסױא טָאטש ןיא טָאה רע .תונוב

 ןיא ןזָאלעגרעביא םיא ,וצרעהַא םיא טכַארבעג ,ןיקַײכ למייח רֿבח !

 זיא רע ןוא ,*סָאלש סעצרּפ,, ןיא רעדָא *קעטנָאיַאמ סקינוװָאקלָאּפ;

 -עג טָאה רע ."סניוועג עסיורג סָאד; לושדלַאװ רעד רַאֿפ ןרָאװעג

 ַײב ,עקָאסי רעטניה קינֿבושי ַא ןוֿפ ןוז ַא ,ףרָאד ןוֿפ טמַאטש

 .וערַאנ םעד

 -- רעכעלטקניּפ ןגָאז רע טגעלֿפ -- עקװָארבמָאד ןוֿפ ---

 .קצעוָאזַאמ-יקָאסיװ ןוא עװָאטעּפעש ןשיווצ

 טכַאּפיק יד ןטלַאהעג טרָאד טָאה ,ןיקַײכ המלש ,עטַאט ןַײז

 -ַארכ עמַאס יד ןוֿפ טמַאטשעג טָאה סָאװ ,ץירּפ רעװָארבמָאד ןוֿפ

 ןדמל ַא ַײס ןוא קינֿבושי ַא ַײס ןעוועג זיא ןיקַײכ המלש 'ר .סעיב

 ןוא הֿבישי-שאר ַא ןוֿפ דרָאב עצרַאװש עגנַאל ַא טַאהעג טָאה רע

 ןוא רעטוּפ ,ךלימרעייז ,ךלימ ףיוא ,עשַאּפ ףיוא ןיֿבמ ַא ןעוועג

 .ענעטעמס

 ייווצ ןקעמש -- ןיקַײכ למייח טגָאז -- ןטַאט ןַײמ ןוֿפ ---

 ...הֹרוּת ןוא ךלימ : ןכַאז

 .דלעֿפ ןיא הכָאלמ יד ןוא הרוּת יד טנעקעג טוג טָאה םייח
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 טגעלֿפ רע יװ ,ןלייצרעד טגעלֿפ רע .טַאהעג ביל סָאד טָאה רע

 ןקוקנַײא ךיז ןוא לַאטשיק ןסיורג ןוֿפ רעיֹוט םַײב ןהעש ןײטשּפָא

 ןקלעמ סעטרעוּפ ןוא סעפולס יד וצ ןדנובעגוצ ןעייטש יק יד יו

 יז ."ןרעוו ןגיוזעג וק יד לי ןגייז ליוו בלַאק יד יװ רעמ , .ייז

 ןקלעמ ןוא סעקציצ יד ייז ןטעלג סעיוג יד זַא ,יק יד ,האנה ןבָאה

 .ךעלעֿפעש יד ןיא ךיז טסיג סָאװ ,ךלימ יד טעמושז סע ,טעּפיש סע

 עקַאמשעג יד ךיז טגָארט סע .םיושכלימ יד ףיוא-טגָאלש סע

 .סנירעקלעמ יד ,סעסקיש יד ןוֿפ ,ךלימ ןוֿפ ,יק יד ןוֿפ טײקמערַאװ

 יד םיא וצ טַײרש -- !יק יד ןקלעמ וצ ףיוא-רעה ,למייח ---

 ,ךלימ עמערַאװ רימ ךיז טליו סע -- ָאריּפַאש לזייר ןירערעל

 !ןטעלג ףיוא-רעה

 ,"למייח, ןעמָאנ םענעגױצרַאֿפ ןטימ ןוויּכב ןֿפורעג םיא טָאה'מ

 ,רעכיוה ַא ,רעסיורג ַא ןעוועג רָאג זיא רע לַײװ ,רוהנ-יגס ןושלב

 ןֿפור טֿפרַאדעג רָאג םיא טלָאװ ןעמ .לוויטש ןיא גנוי רעשיֿפרָאד ַא

 ןעמ טָאה רַאֿפרעד רשֿפא ."עשטמייח, רעדָא ,"רעסיורג רעד םייח;,

 ןַײז ףיא טייקסטוג ןעוועג זיא סע לַײװ ,"למייח; ןֿפורעג םיא

 -לעב ַא ןעועג זיא רע .עמיטש ןַײז ןיא ,ךלוה ןַײז ןיא ,םינּפ

 .ןוה ַא ,טנוה ַא ,ץַאק ַא ףיוא םימחר

 ןענעק ןַײז ,טײקטנרעלַאב ןַײז ןעלמייח וצ טמוק ןענַאװ ןוֿפ

 ?שידִַיי רעטוג ןַײז ,שיסור ןענעק ,שיליוּפ

 טגָאזעג רע טָאה -- ...ןגָאלש ךיז ךיא לע שידִיי רַאֿפ --

 ,טֿפַאשטנעקַאב רעטשרע רעד ַײב ןעלדייז

 ןכָאװ טימ קירבַאֿפ ןיא ןעלדייז וצ ןעמוקעג ןיײלַא זיא רע

 | :טגָאזעג ױזַא ןוא קירוצ

 לושדלַאװ רעַיײא ןיא ןבָאה ףרַאד ןעמ זַא ,טױעהעג בָאה ךיא ---

 ..."ןצרּפ ַײב קינדָארגָאק ןַא ןַײז ךיא ליוו ,רענטרעג ַא

 ךַײלג ךיז רע טָאה ,טכַארבעגּפָארַא םיא טָאה לדייז רָאנ יו

 טֿפרַאדעג טשינ םענייק טָאה רע .ןטרָאג ןיא ןטעברַא טלעטשעג

 ענַײז רעטנוא טליּפשעג טָאה סע .ןָאט וצ ָאד זיא סע סָאװ ,ןגערֿפ

 ,טנעה
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 טייטש למייח יװ טקוקעגוצ ךיז טָאה יקסווָאדולבַאז עשטיא

 ןדִיי ןגנוי ןֿפױא ,ןעשטיא ףיוא טקוקעג טָאה למייח .טעברַא ןוא

 -עצ עדייב ךיז ןבָאה ייז .לדמעה ןשירעיוּפ ַא ןיא ,דרָאב ַא טימ

 :טגָאזעג טָאה עשטיא ןוא טלכיימש

 ,ןעק ןעמ זַא ...טַאי ַא טסיב ...ץּפַאל ַא ּפָא-קעטש ,רוחב ---

 י.יןעמ ןעק
 טָאה ןעלזיר וצ .טרֿבחעגֿפױנוצ ןרָאװעג ךַײלג ןענַײז ייז

 : טגָאזעג עשטיא
 ףערב ַא רוחב ַא זיא רע .סױרַא טשינ םיא זָאל --

 םיוב ַא ַײב ךעלגנַיי רָאּפ ַא טימ טהנעט םייח יו ,ריאמ טרעה

 : ןטרָאג ןיא

 יז וצ טדער ןעמ .שידִיי ןייק טשינ ןעײטשרַאֿפ רעדלעֿפ יד ---

 ןענרעל רימ ..."עילֿפָאטרַאק ...!ַאטסוּפַאק; :שיױג ףיוא רָאנ

 ...ךעלכעטער-שדוח-שאר ,ןרעמ ,עבלוב ,טיורק :שידִיי טציא ייז

 -עג ַא .ןײטשרַאֿפ ןלעװ ייז .ןענרעלסיוא ךיז ןלעװ ייז ,השקשינ

 סעקויבשַאב ערעזדנוא זַא ,ןסייו ייז !רענייב ערעייז ןיא טנוז

 ןסע ןליוו ,טיטעּפַא ןבָאה

 עשידַיי ַא טסכַאמ וד -- ריאמ םיא וצ טַײרש --- !םייח ---

 !ןטייב יד רעביא הכרב

 רעטוג סעצרפ סָאװ -- םייח קירוציטגָאז -- הכרוב יד ---

 ...דָאס ןטרַאדרַאֿפ םעד רעביא טכַאמעג טָאה דיי

 .טכערעג טסיב ---

 יד רעבָא -- םייח טגָאז -- דַיי רעטוג ןייק טשינ ןיב ךיא ---

 ..יריאמ יבר ,שידִיי ףיוא ןײטשרַאֿפ ןלעװ רעדלעֿפ

 לזייר .עּפורגרערעל רעד ןיא ןסקַאװעגנַײרַא םייח זיא ױזַא

 : ןרּתסא ,זובָאל הׂשעמ ,טלייצרעד טָאה ָאריּפַאש

 רימ טָאה ,ןשוק ןבױהעגנָא ןוא טּפַאכעגמורַא ךימ טָאה רע --

 ...םעטָא טלעֿפרַאֿפ

 !ןָאטעג וטסָאה עשז-סָאװ ---

 ..יןגָאזסױא טשינ ריד ליוו ךיא ---
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 .טגָאזעג רַּתסא טָאה --- ...ןיוש ךיא סייוו ---

 .ןֿפָארטעג וטסָאה --

 עגנוי יד לושדלַאװ רעד ןיא טכַארבעג טָאה ןירעּפלַאה עבויל

 ןענַאד ןוֿפ קעװַא טשינ ןיוש זיא יז .עירול עשַאמ עשרעטקָאד

 -עג גנַאל יז טָאה עבויל .עשרעטקָאד ַא קיטיינ ןֿפרַאד רעדניק יד

 "עירול ןירעטקָאד , טשינ ,ןסייהעג ָאד יז טָאה ױזַא --- עשַאמ .טכוז

 .ַאנעי ןיא ןרידוטש טקידנעעג קירוצ רָאי עכעלטע טימ טָאה --

 יז טָאה לושדלַאװ יד .טריציטקַארּפ טשינ ךָאנ יז טָאה טָאטש ןיא

 זַא ,טגָאזעג טַאהעג טָאה יז .ןיגוצקעװַא טשינ ,ךיז וצ ןגיוצעגוצ

 רעבָא טָאה רּתסֹא .ענעשעק ריא ןוֿפ ןלָאצַאב יז טעװ ןסע ריא רַאֿפ

 :טגָאזעג ריא

 .ךַײלג עלַא ןענַײז ָאד .עשַאמ עטרֿבח ,ןייג טשינ טעו סע --

 ךיז טעװ ןעמ .לֿפָאטרַאק ןוא ץירג עקיבלעז יד עלַא ןסע רימ

 .רעטעּפש ןענעכערסיוא ךַײא טימ

 .רּתסֹא עטרֿבח ,ױזַא ןַײז לָאז ---

 ןטעברַא עשַאמ טגעלֿפ ,ןטכילֿפ עשרעטקָאד עריא ןוֿפ ַײרֿפ

 עכלעוו דיישרעטנוא ןייק --- טֿפרַאדעג רָאנ טָאה ןעמ ּוװ ,םוטעמוא

 טריֿפעגנַײא טָאה יז ,ןטרָאג ןיא ,רעמַאקזַײּפש ןיא ,ךיק ןיא :טעברַא

 ןעוועג ןענַײז ןּפמולּפ-רעסַאװ ַײרד .ןּפמולּפ יד ַײב ךיז ןשַאוו סָאד

 רעד רַאֿפ ,ןגעלֿפ סע עכלעוו ןוֿפ ,סעטערָאק עגנַאל טימ ףיוה ןֿפױא

 ןֿפרָאװעגּפָארַא .דרעֿפ סקינװָאקלַאּפ םעד רעסַאו ןעקנירט ,המחלמ

 ,ךיז טשַאװ ןעמ ןוא ,ךיש יד ,סעקזולב יד ,ךעלזייה יד ,ךעלקער יד

 טעקשולּפ ןעמ ,ךיז טגָאװצ ןעמ ,ךיז טֿפײז ןעמ ,ךיז טקנעוװש ןעמ

 .רעסַאװ טימ ךיז

 -רַאֿפ טימ סיֿפ עטעקַאנ עגנוי ,עסעװרָאב ךיוא ,סעקרערעל יד

 עגנוי יד ךיוא .רעדניק יד טימ ןעמַאזוצ ןענַײז ,לברַא עטצרַאש

 .רעדניק יד ןשַאװ ,ןבַײר ,ןֿפײז ייז .עשַאמ עשרעטקָאד

 .עקמייח טגָאז -- ...למיה ןֿפױא ךָאנ טקוק ןוז יד ---

 | :ןרּתסא וצ לגנִיי ַא טַײרש |

 ...טיוה יד ּפָא רימ טבַײר ריא !רּתסֹא ןירערעל --
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 .טעזרומרַאֿפ טסיב !טיוה יד טשינ ,ץומש יד --

 -גיה יד ,סעקציײלּפ יד טשטַאּפ ןעמ ,טקנעוװש ןעמ ,טשַאו ןעמ

 טעװעדנַאמָאק ,"דָאב רעטלַאק; רעד טימ ןָא:טריֿפ עשַאמ .סנט

 :סנירערעל יד ןוא רעדניק יד ןשיווצ

 !רעסַאװ ןייק טעװעלַאשזעג טשינ --
 ! ךיז ןֿפיײז ---

 טגָאז ןַײא ךיז טקוק ןוא טייטש רע יו ,ריאמ עשטיא טעז

 :םיא וצ רע

 ...דָאב עטלַאק ַא ךיוא טֿפרַאד ריא ,ריאמ 'ר --

 .ףיוא טעּפַאילכ ןוא ,לדמעה ַא ןָא ,רעסעװרָאב ַא טייטש עקמייח

 ,ּפָאק ןֿפױא רעסַאװ טלַאק רעמע ןַא ףױרַא-טסיג רע .רעסַאװ ךיז
 :היחמ ךיז זיא ןוא סיֿפ יד ףיוא ,עציײלּפ רעטעקַאנ רעד ףיוא

 ...טוג ...טוג ...ַאויַאוו --

 יַאװ ןרעטנוא ןצנַאט ,ןעגנירּפש רעדניק יד .ךעלײרֿפ זיא סע

 -כעלעג -- שינעקיוק ַא זיא סע ,עטייווצ יד ענייא ןסיגַאב ,רעס

 ןיק ,המחלמ ןייק ָאטשינ זיא סע .ןעַײרעֿפיטש .,ןעיירשעג ,סרעט

 סע .טעטש ןוֿפ גנַאגרעטנוא ןייק ,ענעגנַאֿפעג-סגירק ןייק ,עטיוט

 רעד רעטנוא רעסַאװ ןיא ךיז ןעקשוילּפ סָאװ ,רעדניק ָאד ןענַײז

 ...דלַאװענסָאס ןקידתוכלמ םעד רעביאנגעק ,ןוז רעקידרעמוז

 -מוא ןַא טבעל דלַאװ רעד .דלַאװ ןיא גָאט-טימ-תבש זיא סע

 -גוװ ַא טליּפש סע .רָאי ןָאילימ ַא ןוֿפ ןבעל-רעדלעוו ןסירעגרעביא

 ,סעטסוק יד ,רעמייב יד -- רעטסעקרַא רענעעזעגמוא ,רעכעלרעד

 ןלוש ערעדנַא ןוֿפ סרערעל ןעמוק סע .ןגילֿפ יד ,לגייֿפ יד ,ןזָארג יד

 יז .ןרעה ןוא ןעז וצ ,לושדלַאװץרּפ רעד וצ .,ןַײרַא דלַאװ ןיא

 סָאװ ,עכלעזַא ךיוא ָאד ןענַײז סע .אנקמ ןענַײז ןוא קירעגַײנ ןענַײז

 ;טרעֿפטנע ןעמ .תולאש טגערֿפ ןעמ .הׂשעמ עצנַאג יד לטֿבמ ןענַײז

 | .טלייצרעד ןעמ

 סױרַאךֿפלעה רעדניק יד ןוֿפ סעמַאמ יד זַא ,רּתסא טלייצרעד

 סעמַאמ ערעדנַא .רעוַײה יד ןייר ןטלַאה ןוא ,טעברַאכיק רעד ןיא

 ךעלבעב ,סעבֹרַא ,עשַאק טימ ,תונּתמוַײּפש ךעלקעז טימ ןעמוק
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 ,רעלכַײּפשזַײּפש ןיא ןַײּפש עקסנַאמערָא יד ּפָא"ןגָארט ןוא

 זַא ,ןליֿפ ייז .ןעגנוטיווק סױרַא-ןביג .סָאד ןבַײרשרַאֿפ רימ --

 .טיורב טדניק רעייז ןיא קלח ַא ןבָאה ייז

 יז ,סעברָאט ענעטנװַײל טימ ןוא ענעריּפַאּפ טימ ןעמוק ייז

 | ,טירדעבלַאז ,טייװצעבלַאז ןעייג

 ...לטיג'עבָאד ,ךַײא ףלעה טָאג ...האל-הרׂש ,ןגרָאמ-טוג --

 ...?עלהּכלמ ןַײמ טנרעל יו ?עלעמהרֿבַא ןַײמ טכַאמ סָאװ

 יד ןוֿפ סעמיטש יד ,רענעט יד ,דייר יד סיוא-טליּפש רּתסא

 .הלודג יד ץרַאה ריא ןיא טסקַאװ סע ןוא סעמַאמ

 : סעמַאמ יד ןוֿפ ןושל םעד ךָאנ רעדיוו יז טכַאמ

 טקנעדעג יז ,ריא ףיוא טנוזעג ַא ,ּפָאק רעשרעטסינימ ַא --

 .,,"ירשַא; דִיי ַא יו רעדניק יד ןוֿפ ןעמענ עלַא

 :תֿפצ ריאמ טלייצרעד

 סרעוט יד ,םירֿבח ּפָארַאןעמוק גָאט ַײב תבש זַא ,טֿפערט ---

 ךיז טצעזעצ ןעמ ,ןַײּפש תיזּכ ַא וצטיירג רימ .לוש רעד ןוֿפ

 ןגעוו ,המחלמ רעד ןגעוװ ,ןכַאזטלעװ ןגעוו ןדייר רימ ;שיט םורָא

 ...המחלמ רעד ךָאנ ןגרָאמ ףיוא קלָאֿפ ןשידִיי

 :לוש-*ינומּכחּת; רעד ןוֿפ שטיוװַאר קחצי רעביא םיא טגָאלש

 סָאװ ,תולג ןוֿפ סױרַא טשינ ביוא ,לארׂשייץרא טשינ ביוא ---

 טעװ סָאװ ?עגַארֿפ דיי רעד ףיוא ייז ריא טיג רעֿפטנע ןַא רַאֿפ

 המחלמ רעד ךָאנ ?סעשטַאד טקינוװָאקלַאּפ םעד ?ןבעג ייז ריא

 ןעניוו ןלעוװ סע ןוא קינװָאקלָאּפ םוצ ןרעהעג רעדיוו ייז ןלעוי

 ...םיריֿבג עלָאג ייז ןיא

 : תֿפצ ריאמ סעּכ ןיא טרעוו

 ןָאלימ סקעז ךיז ןלעו המחלמ רעד ךָאנ זַא ,ריא טניימ ---

 -שורי ןייק קעװַא ןלעוו ןוא ,ונינקזבו ונירוענמ ,ןבײהֿפױא ןדַיי

 םיריֿבג טימ ןקידנע ךיז טעװ המחלמ יד זַא ,ריא טניימ ....? םיל

 המחלמ יד !ןיינ ,ָא ...?רעמעדיוב ףיוא טַײל עמערָא ןוא ןלַאז ןיא

 ןיא ןריובעג ןיוש טרעוװ סָאװ ,עיצולָאװער טימ ןקידנע ךיז טעװ

 ...ךיוב ריא
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 ןלעװ -- שטיװַאר קחצי קירוצ טרעֿפטנע -- ױזַא ביוא --

 ןרעװ ןבירעצ טשינ ידּכ ,תולג ןוֿפ סױרַא ןזומ רעלענש ךָאנ רימ

 ןטיירג ןעמ ףרַאד רַאֿפרעד .עיצולָאװער רעד ןוֿפ רעדער יד רעטנוא

 -ץרא ןייק הילע רעד וצ .תולג ןגעק דנַאטשֿפױא םוצ רעדניק יד

 ...לארׂשי

 ,רעמוז ןייק ָאטשינ ,דלַאװ ןייק ָאטשינ .חוּכיװ רעד קעװַא-טייג

 ."עגַארֿפ דיי; עקיבייא יד ָאד זיא סע .לושדלַאװ ןייק ָאטשינ

 -דלַאװ-ץרּפ רעד ןוֿפ סרערעל יד ןעוו ,טעברַא רעד ךָאנ ןהעש

 ןוא רענעלּפ עַײנ טימ טמוק תֿפצ ריאמ ןוא ןיײילַא ןבַײלב לוש

 :רּתסא םיא טגָאז ,ןעיידיא

 ףיא לענש טעברַא סָאװ ,קיובַאֿפ ַא ּפָאק ןיא טסָאה -

 ;לעד ירטקעלע

 יד -- ריאמ טהנעט -- ...עיידיא ,ןַאלּפ ןבָאה זומ ןעמ --

 ,טשינ ביוא .סַאּפמָאק ַא זיא יידיא יד ,לַאירעטַאמ ןענַײז סנטכענ

 .י.רעדניק יד טימ ןעשזדנָאלברַאֿפ .ןעשזדנַאלברַאֿפ ןעמ טעוו

 ,לזייר טגָאז --- ...ןעמ טעוװ ---

 רימ -- ןירעּפלַאה עבויל טגָאז -- טשינ ןעשזדנָאלב רימ ---

 ןוֿפ ליֿפעג סָאד ןּפַאטנָא ָאד ןעק ןעמ ,געוו ןקיטכיר ןֿפױא ןעייג

 ,טנעה יד טימ שממ רעדניק יד

 לבַאז עשטיא טגָאז -- ...ןגרָאמ ליֿפעג ,טנַײה ליֿפעג --
 -ַאשטרוק עגנוי וצ ןכילגעג ןענַײז רעדניק ערעזדנוא --- יקסווָאד

 יז ןֿפרַאד רימ .רענרעק ןקיּפ ןוא ףיוה ןרעביא ןֿפױל סָאװ ,סעק

 ןרַאֿפ ץרא-ךרד .ןכַאז עקידתושממ .,ןטקַאֿפ --- רענרעק ןֿפרַאװנָא
 דקעּפש ןייק טשינ ןוא טקַאֿפ ַא זיא תמא רעד .תמא ןרַאֿפ ,שי

 ןעמ זַא .טקַאֿפ ַא זיא סָאד .דרע רעד ןיא ןסקַאװ סעבלוב .,עיצַאל

 ןדנַאר לָאצ רעד טיול ןרָאי ענַײז ןעמ טלייצ ,םיוב א רעביא-טגעז

 ?רעדניק יד ןוֿפ הֿביֿבס רעד ַײב ךיז ןטלַאה

 זיא -- ריאמ טדער -- רעדניק ערעזדנוא ןוֿפ הֿביֿבס יד ---

 ןיא .?טסימ עלעגרעב ַא -- ריט רעדעי ַײב , .עמערָא ןא ,עניילק ַא

 -טּפױה רעיײז לוש יד ןרעװ זומ .טיונ קַאז ַא -- בוטש רעדעי
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 יד יװ לַאער ױזַא ָאד ןרעוו עיזַאטנַאֿפ ,ליֿפעג ,הׂשעמ .הֿביֿבס

 .םיוב ןיא ןדנַאר יד יו ,דרע רעד ןיא סעבלוב

 ...ךעטער רעד זיא ,ןטרָאג רעד זיא ,דלַאװ רעד זיא לַאער ---

 .ןבעל זיא סָאװ ,שממ זיא סָאד -- עשטיא קירוצ טגָאז ---

 ,ריד ןצנַאג ַא ןוֿפ ןבעל זַא --- ריאמ טגָאז -- טֿפערט סע --

 -עג רָאי טנזוט .העש ןייא ןיא טריסנעדנָאק טרעװ ,הֿפוקּת ַא ןוֿפ

 ...טכיל-הּכונח טימ ץנַאטרעדניק ַא ןיא ןקירדסיוא ןעמ ןעק עטכיש

 :ךיז ןגעו טדער עשרעטקָאד יד עשַאמ

 ,לגַײװצ ןכָארבעגּפָא ןַא יו טליֿפעג גנַאל ךיז בָאה ךיא --

 םעד ךָאנ .ַאנעי ןיא ,טעטיסרעווינוא ןיא ,דנַאלסױא ןיא טבעלעג

 ,רעדניק יד ןשיװצ .,ךַײא ןשיווצ ,ָאד טשרע ,ןַאמ ןַײמ ןוֿפ טיוט

 -ירעהעגנָא ןוֿפ ליֿפעג סָאד --- רצוא ןסיורג ַא ןענוֿפעג ךיא בָאה

 ןבעל ןטימ םיטניא קירוצ רעוו ךיא .טייק

 .ָאטשינ ןיוש ןענַײז רעדניק יד .קעװַא גנַאל ןיוש זיא גָאט רעד

 -רימ רעדנעס ןיא .סעקסַאיּפ ףיוא -- ןעמייה ערעייז ןיא ןענַײז ייז

 -- לסעג סקינלַאמכָארק ןיא ,לסעג סעינָאר-הניד ןיא ,לסעג סעשט

 ךיז טימ טכַארבעג טרָאד ןבָאה ייז .טײקמערָא ןוֿפ הכולמ רעד ןיא

 םעד ,ןטרָאג םענעסקַאװעצ ןוֿפ דײרֿפ יד ,דלַאװ ןוֿפ שיורעג םעד

 ,ןעגנוזעג ןבָאה ייז סָאװ ,רעדיל יד ןוֿפ ןעגנַאלקּפָא יד ,הדׂשה חיר

 ,ָאד .ןעלדיֿפ עשידִיי עקידֿפושיּכ ,ענעעזעג-טשינ ןוֿפ םינוגינ יד

 -על עכעלטע רָאנ ןבילבעג ןענַײז ,קינװָאקלָאּפ ןוֿפ רעזַײה יד ןיא

 -לַאב ןֿפױא טנוװָא ןטַײוװ זיב טציז עשטיא .ָאד ןעניווװ סָאװ ,סרער

 ,ןַײרַא דלַאװ ןיא טקוק ןוא דרָאב עגנוי ןַײז טעלג ,זיוה ןוֿפ ןָאק

 טנעייל סָאװ ,םייח זיא ָאד .ףױרַא למיה ןֿפױא ,ױזַא םּתס ןטרָאג ןיא

 רע טגניז םעד ךָאנ .לקנוט רָאג טרעוו סע זיב ךוב שילוּפ קיד ַא

 ןציז ,לזייר ןירערעל יד םיא וצ טמוק .רעדילֿפרָאד עשיליוּפ ןיילַא

 ןַײרַא דלַאוו ןיא ןריצַאּפש קעװַא םעד ךָאנ ןעייג ןוא ןעמַאזוצ ייז

 רעד ןוֿפ גנַאל ךָאנ ךיז טגָארט ןעגניז רעייז .רעטצניֿפ רעד ןיא

 ,טמוטשרַאֿפ סע זיב ,דלָאװ ןוֿפ שינרעטצניֿפ ןוא שינעֿפיט

 ןיא ןקיטכענ טֿפָא ץנַאג טבַײלב יז ,רּתסא ךיוא טבַײלב סע
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 ןבַײלב טשינ ָאד רע לָאז ,טָאטש ןיא ןייג ןֿפרַאד רימ .לושדלַאװ

 ןייג רע לָאז ,םײהַא ןייג רע לָאז .ןײלַא ךיז רַאֿפ ארומ טָאה רתסא

 ,ןרתסא טימ ןָאקלַאב ןֿפױא טציז רע .טשינ ךיז טלַײא רע .ןעלטע וצ

 ןגעו טשינ -- רעטרעװ עקיצנייא סױרַאדןֿפרַאװ טייװצעבלַאז ייז

 זיא סע .ןילַא ךיז ןגעוו רָאנ ,םידומיל יד ןגעו טשינ ,רעדניק יד

 טָאה יז .טלעו רעד ןוֿפ קעװַא גנַאל ןיוש זיא ןוז יד .טנװָא ךָאד

 יז זיב ,גַײװצ יד רעביא ןעגנַאהרָאֿפ ענעדלָאג ןעגנעה טזָאלעג

 ,ןלַאֿפעגּפָארַא ןענַײז

 דײרֿפ ,טעברַא גָאט ַא ךָאנ ,ץרַאה סרּתסא ןיא טעקַײלעלערט

 ןוא ןטײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ טימ ןגרָאמ ַא ֿברע ,רעדניק יד טימ

 -ייא סָאד טעמושז ,טימעג סָאד טמורב ,ץרַאה סָאד טקנעב ,ןגרָאז

 .הֿבהַא ךָאנ םישוח עריא עלַא טימ רּתסֹא טרַאג .טולב עגנוי ,ענעג

 ...המשנ רעצנַאג ןַײמ טימ ,רתסא ,ביל ךיד בָאה ךיא --

 ...קנעדעג ,ריאמ ,ףיוא-רעה --

 ...ריד וצ עביל ןוֿפ קנַארק ןיב ךיא --

 ...דייד ענַײד ןוֿפ רעווש ןוא קיטעמוא רימ טרעוו סע ---

 ...לושדלַאװ רעד ןיא קיטכיל רימ זיא ריד טימ ---

 -ץרוטש סע .טשינ ךיז טרעוו יז .יז טשוק ,םורַא יז טמענ רע

 ןרָאי עגנוי עריא עלַא קינייוװעניא ןע

 ײמַאֿפ ַא טשינ ךערבעצ, :טגָאועג טָאה עמַאמ יד ...?לטע
 .ןריאמ ןוא ןעלטע ןוֿפ ,ןדייב ייז ןוֿפ ךַאז יד זיא סָאד --- ..."עיל

 טָאה יז ןַײז חצנמ ,ןַײז רֿבוג ַא ,לגנַארעג ַא ךָאד זיא ןבעל סָאד

 ןעק יז ,ןיינ ..."ּפָאק ַא ךיױא טָאה רּתסאֹק :ןעמַאמ ריא טנַאזעג

 -סָאס ןעמוטש םעד רעביאנגעק ,טנוװַא ןקידרעמוז ןיא ןטלַאה טשינ

 .סריאמ ףיוא םיא טֿפרַאװ יז .סעציילּפ עריא ףיוא ּפָאק ריא ,דלַאװענ

 .לסקַא

 ...?טֿפַאשביל יד זיא טוט ןוֿפ רעקרַאטש , ---

 .עטרעביושעצ ַא ,עטרעדורעצ ַא ךיז טּפַאכ יז זיב

 רימ .ריד ףיֹוא טרַאװ לטע .ריאמ ,םייהַא ייג ,ןיינ ,ןיינ ---

 .טשינ ןרָאט
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 -עביל יד ּפָא ךיז טוט סע .טרעוילגרַאֿפ ,םוטש רע טרעוו

 ,ענערָאװעג-טלַאק ענַײז ןיא טנעה עסַײװ עריא טמענ רע .תורּכיש

 ןבעל ץנַאג ןַײז ןַײרַא-טגייל רע .טרעטיצ ןוא רעגניֿפ עריא טעילוט

 ,טנעה עריא ןיא

 ,ריאמ ,ייג ,ייג .ןענעֿבנג טשינ ןעק ךיא --

 :טכַײל ּפָא םיא טסיוטש יז ןוא

 ...ריד ףיוא טרַאו לטע ---

 טרעה ןעמ .ליטש רעייז ,ליטש .קעװַא ריאמ ןיוש זיא טציא

 טגָארט סע .ןטייב יד םורַא ךעלעגילֿפ יד ןוֿפ ןעמושז סַאד רָאנ

 טוט דלַאװ ןיא .סעבַאשז ןוֿפ ןעקַאװק ַא סנטַײװ רעד ןוֿפ ןָא ךיז

 רעיולב .הנֿבל עיולב .טנװֶָא רעיולב זיא סע .לגױֿפ ַא יירשעג ַא

 ,טלעוו רעדנַא ןַא ןוֿפ תודוס טימ טרעדור געווכלימ ןֿפױא .למיה

 יַײז ןרעטש יד .הנֿבל טימ ןסָאגַאב זיא רעביאנגעק םױבלּפע רעד
 ןרּתסא ךיז טכוד .סענסָאס יד ןוֿפ ןציּפש יד ןוֿפ טַײװ ,ךיוה ןענ

 רעיוט ןכרוד ןָאןעמוק רעמייב עקידנלַארטש-יולב זַא ,גנַאל קידנקוק

 ,ענעגיובעג ַא ןָאטמוק עמַאמ ריא .טכורֿפ ךעלשייק טימ ןטרָאג ןוֿפ

 -ּפעש ןוא לענש טייג יז .ךיז ףיוא עלײשטַאֿפ רעקידהנֿבל ַא טימ

 ..."טשינ רָאט ןעמ ,רּתסא ,טשינ רָאט ןעמ, :רעטיצ טימ טעשט

 ןלוֿפתודוס ,ןעיולב ןיא ,ןָאקלַאב ַא ףיוא ,ןײלַא טציז רּתסֹא

 עיולב יד .ןֿפָא ןענַײז רעזַײה טכַא עלַא ןוֿפ רעטצנעֿפ יד .טנווָא

 רעילב רעד ןיא קינייועניא .רעטצנעֿפ יד ךרוד ןַײרַא זיא טכַאנ

 -רַאֿפ ךיז טָאה סָאװ ,גנַאזעג-רעדניק ןוֿפ סָאכע ךיז ןרעה טייקליטש

 ,סױרַא סע טמוק טציא ןוא ,ןרעמיצ-סַאלק יד ןיא ןטלַאה

 -- ?ויוה ןטסלטימ ןוֿפ ךעלּפערט יד ףיוא סָאד טגַײטש רעוו

 ?ןלעװש יד ףיוא ךיז וטסבייה סָאד ?רתסא ,וטסגַײטש סָאד

 :קידנעשטּפעש ,קינייועניא יז ןֿפור רעדניק יד יװ ,טרעה יז

 ...!רּתסא .םוק ,ןירערעל ,םוק --

 1956 סערַײא:-סָאנעוב ,ךובדיי 'פ ,"רתסא ןירערעל יד; ךוב ןופ
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 דנָאפ -ץישפיל ףסוי ןוֿפ עידיסבוס טימ ןעניששרעד 8

 קרעוװרעטסומ יד ןענַײשרעד דנַאב ןטס79 ןוֿפ ןוא

 דנָאֿפײקסנַאירוט דוד ןוא (ןיטפוק} ַאליט ןוֿפ טרידיסבוס

 יקסנַאשזָאר לאומש ןוֿפ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 (ןטַײז 312) עגַאלפיוא עט2 ,ןטֿפירש 'גסיוא -- רעגניטע המלש (|

 (ןטַײז 216) עגַאלפיוא עט3 ,רעדילסקלָאֿפ ידִיי --- יקסווַאשרַאװו קרַאמ (2

 (ןטַײז (256) עגַאלפיוא עט2 ,ןטֿפירש 'גסיוא -- גרעבמַאנ .ד ה 63

 (ןטַײז 256) עגַאלפיוא עט3 ,ישילשה ןימינב תועסמ -- עלעדנעמ (4

 (ןטַײז 208) גַאלפױא עט2 ,ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- םודַײנ ביל 5

 (ןטַײז 256) עגַאלפיױא עט3 .סיזירק עלעסָאי -- ןָאזעניד ֿבקעי 6

 (וז 272) ילפיוא עט2 ,ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- ןָאזרעדָארב השמ 0

 -  (טַײז 256) עגַאלפיוא עטכ ,ךובדאֿבב --- רוחב והילא (8

 (ןטַײז 352) עגַאלפױא עט3 ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא --- יקסניּפ דוד (9

 (ןטַײז 216) עגַאלפױא עט2 ,ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא --- גורֿפ ןועמש 0

 (ןטַײז 272) עגַאלפיױא עט3 ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא -- ץרפ .ל י

 (ןטַײז 212) עגַאלפיוא עט2 ,טרעדנוהרָאי ןט20 ןיא -- ץרפ .ל .י 2

 (ןטַײז 240) עגַאלפיױא עט2 ,ןטֿפירש 'גסיוא -- דלעֿפנעזַאר סירָאמ 3

 (ןטַײז 272) עגַאלפיוא עט2 ,רעֿפעֿפ -- קירַאכ -- ןײטשֿפָאה (4

 (ןטַײז 212) עגַאלפיוא עט2 ,קישזומ ידיי רעד -- רָאטקעּפס יכדרמ (5

 (ןטַײז 352) ,ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- קיווייל .ה 6

 (ןטַײז 272) עגַאלפיוא עט3 ,לדנעמ םחנמ -- םכילע םולש (7

 (ןטַײז 256) עגַאלפיוא עטכ ,ןטֿפירש 'גסיוא --- ןעדָאֿפדלָאג םהרֿבַא 8

 גרעבנעדלָאג רעה -- יָאבַאר .א ,יקָאטנעק -- ץרַאוװש .י .י (9

 (ןטַײז 312) עגַאלפױא עט2 ,(עקירעמַא ןיא ןרענַאיפ)

 (ןטַײז 384 ,ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- קילַאיב .נ .ח 0

 (ןטַײז 296) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- יקסדנַא .ש 1

 (ןטַײז 256) ,רעמורק רעד עקשיֿפ -- םירֿפס-רכומ עלעדנעמ 2

 (ןטַײז 416) .רעדלעוו עשילוּפ ןיא --- ושָאטַאּפָא ףסוי



 (ןטַײז 304 ןטֿפירש עגעבילקעגסיוא -- ןעזייר ןמלז 4

 (ןטַײז 320 ,ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- שָאוהי (5

 (ןטַײז 352) ,תונורכז -- לימַאה לקילג 6

 (ןטַײז 298) עגַאלפױא עטב ,רעקיכלימ רעד היֿבט -- םכילע סולש 7

 (ןטַײז 320) עגַאלפױא עט2 ןטֿפירש 'גסיוא -- ןעזייר םהרֿבַא 8

 (ןטַײז 416) עיגָאלָאטנַא -- עיזעָאּפ רעשידִיי רעד ןיא ױרֿפ יד 9

 'וז 224) עגַאלפיוא עט2 ,תויׂשעמ-ירוּפיס -- רעוועלצַארב ןמחנ 'ר (0

 / (ןטַײז 320) עניטנעגרַא ןיא -- ןָאסרעּפלַא יכדרמ (1

 (ןטַײז 336) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- ןייבשריה ץרפ (2

 ןטַײז 264) עיגָאלָאטנַא -- דיל ןיא שידִיי (3

 (ןטַײז 320) רעמיר לוװוַאז ,רעדמערֿפ רעד -- ָאזעיירָאב םחנמ (4

 (ןטַײז 464) לארׂשי תנידמ -- טכַאוורעד קלָאֿפ ַא ןעוו (5

 (ןטַײז 212) עיגָאלָאטנַא -- הלּכשה חסונ 6

 (ןטַײז 352) תונורכז ,ןעגנולייצרעד ,רעדיל -- שטיווָאלַאגעס .ז 7
 (ןטַײז 368) 1602 ןוֿפ ,ךוב-השעמ (8

 (ןטַײז 328) .סרעלגומש --- יקסווַאשרַאװ רזוע :עיצַאּפוקָא רעטנוא (9

 (ןטַײז 256 ןטעָאּפ 14 ןוא עיווָאזָאמ/ןיטשרוב .מ :ןברוח ֿברע 0

 (ןטַײז 432) עיגָאלָאטנַא -- עמַארד .עזָארּפ ,עיזעָאּפ :ןברוח 1
 (ןטַײז 336) עמַארד ,עזָארּפ ,עיזעָאּפ/דנַאטשֿפױא ןוא דנַאטשרעדױו (2

 (ןטַײז 384) ןעייסע ,עזָארּפ ,רעדיל -- רעגנַאמ קיציא (3

 (ןטַײז 320) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- ןָאסלעגרעב דוד (4

 (ןטַײז 288) קיריל ,קיטירק ,רָאמוה -- רידַאנ השמ (5

 (ןטַײז 320) עיגָאלָאטנַא -- עזָארּפ ןוא עיזעָאּפ 'דִיי ןיא דניק סָאד (46

 (ןטַײז 288) טורקער 'דִיי רעטשרע ,לכיט-ןרעטש -- דלעֿפנסקַא .י 7

 (ןטַײז 304) עיגָאלָאטנַא ,ןרעַײֿפ ןשיווצ םיטילפ (8

 ףטַײז 202) עיגָאלָאטנַא ,עטלצרָאװעגנַײא ןוא עטלצרָאוועגסיוא (9

 (ןטַײז 360) עיגָאלָאטנַא ,שינַאקירֿפַא-םסורד 0

 (ןטַײז 400 טלעװ רעסיורג רעד וצ לטעטש ןוֿפ -- שַא םולש 1

 (ןטַײז 224) ץעיגָאלָאטנַא ,עקירעמַא ןיא רוד-רעטעברַא רעד 2

 (ןטַײז 368 שטַײטיײירֿבע -- הנ:יארו הניאצ 3

 (ןטַײז 272) עיגָאלָאטנַא -- שינעליזעט 4
 (ןטַײז 568) לארׂשי רָאי 25 ,דנַאל םענעגייא םעד ןיא 5
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 (ןטַײז 264) ןַאמָאר ,סעזָאמ לקנָא -- שַא םולש

 (ןטַײז 352) סעמַארד 3 -- ןידרָאג ֿבקעי

 (ןטַײז 352) עיגָאלָאטנַא -- שינַאיליזַארב

 (ןטַײז 368) יכנָא .י .ז ,ןרָאהנײא .ד ,רעטַײװ .א :רוד וצ רוד ןוֿפ

 (ןטַײז 416) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- ךַײרנַײװ סקַאמ

 (ןטַײז 248) עיגָאלָאטנַא --- גנילירֿפ ןשיטעווָאס ןיא

 (ןטַײז 448) עיגָאלָאטנַא -- שידַאנַאק

 (ןטַײז 336) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא --- ווָאטַאנגיא דוד

 (ןטַײז 280) גרעבנַײֿפ בייל -- הֿבושּת וצ עיצולָאוװער ןוֿפ

 (ןטַײז 312) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- רעגניז .י י

 (ןטַײז 320) עיגָאלָאטנַא / דלעֿפ ןוֿפ םולח רעד -- שיניטנעגרַא

 (ןטצז 320) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- קַאבלוק השמ
 (ןטַײז 304) עיגָאלָאטנַא -- סָארגָאּפ ןיא

 (ןטַײז 320) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- סרעקיטירק ערעזדנוא

 (ןטַײז 496) שיניטנעגרַא דנַאב רעט2 / טנעוו עשיטָאטש ןעיווצ

 (ןטַײז 360) עיגָאלָאטנַא -- רעדניק א ןרעטלע

 (ןטַײז 288) עיגָאלָאטנַא / ןדִי ַײב םילשמ

 (ןטַײז 224) ץיגָאלָאטנַא / ךמע רַאֿפ ןעגנַאזעג

 (ןטַײז 272) עיגָאלָאטנַא / שינַאקירעמַא-דרָאנ

 (ןטַײז 256) 'טיל 'דִיי רעד ןוֿפ / לארשי-ץרא ןייק דיי ַא טײג

 לארׂשי ,עּפָאריײא ,עקירעמַא ןיא "עגנוי יד, ןוֿפ גנילירֿפ רעד
 (ןטַײז 320)

 (ןטַײז 256) תמא ןַא ףױא רעטכעלעג !

 דנַאלָאה ,עיגלעב ,דנַאלגנע ,ךַײרקנַארֿפ / שיעּפָאריײא-ֿברעמ

 (ןטַײז (336)

 (ןטַײז 288) עיגָאלָאטנַא ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא 9

 (ןטַײז 304) רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא עשרַאװ

 (ןטַײז 240 רעטכעלעג ךרוד תמא רעד

 (ןטַײז 2400 רעדיל ,תויׂשעמ-סקלָאֿפ ,תונורכז -- קנורט .י .י

 (ןטַײז 240) סרעטקַאנײא 12 / טקַא ןייא ןיא ןבעל סָאד

 (ןטַײז 240) רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא ענליוו
 (ןטַײז 240) תוצוֿפּת יד ןיא לארׂשי



 (ןטַײז 240) ןזַי עטנלע

 (ןטַײז 240) השורי עשידיסח

 ןטַײז 240 רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא שינעמור
 ןטַײז 248) עינָאלָאטנַא / סרעלטעצַאק

 (ןטַײז 240) קימעלָאּפ--טערטרָאּפ--קיטירק

 (ןטַײז 240) השורי עשיכנת

 (ןטַײז 328) .ַאבוק -- -וגורוא -- עקיסקעמ

 (ןטַײז 240) עקינירטּפָא

 (ןטַײז 240) געט עקידֿבוט-םוי יד

 (ןטַײז 264 סעיגָאלָאעדיא עכעלשידִיי

 (ןטַײז 240) ןעלטעטש

 (ןטַײז 2344) גנוערָאֿפ -- עיֿפָאסָאליֿפ -- ןרַאומעמ
 (ןטַײז 240) םייה ןוא ךרע

 (ןטַײז 256) טעברַא רעד ַײב

 דנעב 100 יד ןוֿפ רעטצעל רעד ,1984 ןוֿפ דנַאב רעטצעל רעד
 ןַײז טעװ ,"רוטַארעטיל רעשידַי רעד ןופ קרעוװרעטסומ;,

 ןבעל םעַײנ ַא וצ 00
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